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Cuvântul Primarului - Dl. Olariu Viorel:
Strategia de dezvoltare economico-socială a
comunei Coţofăneşti, îşi propune să valorifice
potenţialul, oportunităţile şi disponibilităţile reale
pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de
afaceri stimulativ şi competitiv, menit a atrage
investiţii private importante atat din ţară cat şi din
străinătate.
Strategia de dezvoltare locală, este în egală
măsură instrumentul de bază în ceea ce priveşte
dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea economică
şi umană în perioada 2021-2030.
Strategia de dezvoltare locală este un document
care structurează liniile directoare strategice pe o
perioadă de 10 ani, ale comunei Coţofăneşti,
potrivit problemelor identificate, a potenţialului
local activ şi pasiv, cât şi a oportunităţilor de
dezvoltare în viitorul apropiat, fiind totodată rodul
colaborării cu actorii locali.
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Introducere
Context
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei Coţofăneşti are loc în contextul pregătirii unei noi perioade de
programare a fondurilor europene alocate României pentru perioada 2021 – 2030. Această alocare financiară
genereză elaborarea sau actualizarea strategiilor de dezvoltare atât la nivel local, județean, regional cât și național,
cu scopul principal al atragerii finantarilor europene.
Necesitatea armonizării planurilor de dezvoltare în cadrul comunei Coţofăneşti cu cele ale comunelor limitrofe și ale
județului Bacau, a dezvoltării integrate și a cooperării în scopul realizării de investiții este esențială, iar strategia de
dezvoltare locală reprezintă un pas important în acest sens.
Din punct de vedere conceptual, strategia este bazată pe situația socio-economică, nevoile și potențialul de
dezvoltare al comunei Coţofăneşti cu luarea în considerare a priorităților europene, naționale, regionale pentru
perioada de dezvoltare post 2020.
La nivel european, documentul programatic Europa 2020, definește poziția UE stabilită a fi atinsă la nivelul anului
2027, bazată pe trei priorități de dezvoltare interdependente, respectiv creștere inteligentă, creștere durabilă și
creștere favorabilă incluziunii. În concordanță cu prioritățile europene, dezvoltarea unei economii durabile,
eficientă din punct de vedere al resurselor și cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă reprezintă puncte centrale
ale Strategiei de dezvoltare a comunei Coţofăneşti, pentru perioada 2021-2030.
La nivel național, ca orientare generală, Strategia pentru dezvoltarea durabilă a României orizonturi 2013-20202030 vizează drept obiectiv strategic pentru orizontul de timp 2027 – „Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor
Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.”. La nivelul programării strategice a comunei
Coţofăneşti pentru perioada 2021-2030, promovarea unor practici de consum și producție sustenabile, a unei
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dezvoltări în acord cu resursele existente constituie repere în abordarea planurilor de măsuri și a portofoliului de
proiecte propus pentru perioada următoare de timp.
În vederea eficientizării procesului de absorbție a fondurilor post aderare, România a transmis Uniunii Europene,
Acordul de parteneriat pentru intervalul de timp 2014-2020, respectiv 2021-2030, document aflat în dezbaterea
Comisiei Europene. Conținutul Acordului de parteneriat abordează în mod detaliat principalele provocări pe care
țara noastră urmează să le transpună în proiecte viabile, cu stabilirea principalelor obiective și priorități,
modalitatea de utilizare a fondurilor nerambursabile acordate precum rolul diverselor instituții publice în
gestionarea resurselor atrase.
În vederea asigurării unui flux ridicat de fonduri europene în comuna Coţofăneşti, strategia de dezvoltare cuprinde
propuneri de proiecte în acord cu nevoile identificate la nivelul administrației locale cu implicarea directă a opinei
publice și a stakeholderilor interesați de procesul de definire strategică a comunei Coţofăneşti, în următorii 10 ani.

La nivel regional, Programul Operational Regional Nord-Est 2021 – 2027, reprezintă instrumentul prin care
regiunea își promovează priorităţile și interesele în domeniul economic și social şi propune trei noi domenii
prioritare respectiv dezvoltarea urbană durabilă, protecţia mediului și eficienţa energetică cat și susţinerea
sănătăţii și a incluziunii sociale. Strategia de dezvoltare a comunei Coţofăneşti, contribuie la atingerea acestui
obiectiv prin definirea unor obiective strategice care pot fi în mod real îndeplinite în orizontul de timp 2020 – 2030.

Strategia Uniunii Europene a stabilit – de asemenea – proceduri precise de implementare, monitorizare si
urmarire, cu obligatii de raportare la fiecare doi ani din partea Comisiei Europene si din partea statelor memebre.
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Romania – aderata la 01.01.2007 – a realizat STRATEGIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A
ROMANIEI – ORIZONTURI 2013 - 2020 – 2030 in anul 2008 si a raportat asupra implementarii in luna iunie 2011.
Agentia de dezvoltare regionala Nord-Est, din care face parte judetul Bacau si implicit si comuna Coţofăneşti, a
elaborat STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI BACAU 2013-2020.
Consiliul Judetean Bacau a realizat in anul 2013, Planul pentru Dezvoltare Regionala Durabila a Judetului, 2013 –
2020 , practic Strategia Economico-Sociala a Judeţului .
Potrivit prevederilor Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare, teritoriul Romaniei este parte a avutiei nationale de care beneficiaza toti cetatenii tarii,
inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activitatile de amenajare a teritoriului, urbanism si de
dezvoltare durabila ale autoritatilor publice centrale si locale.
Autoritatile administratiei publice – gestionarul si garantul acestei avutii – trebuie sa asigure dezvlotarea echilibrata,
coerenta si durabila a teritoriului national.
Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a-si armoniza deciziile de utilizare a teritoriului in temeiul
principiului descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii servicilor publice.
Aceasta Lege statuteaza prin art. 1 alin (5) ca gestionarea spatiala sa teritoriului urmareste sa asigure
indivizilor si colectivitatilor dreptul de folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a
teritoriului, conditii de locuire adecvate, conditii de munca, de servicii si de transport ce raspund diversitatii
nevoilor si resurselor populatiei, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protectiei protectiei
peisajelor naturale si construite, conservarea biodiversitatii si crearea de continuitati ecologice, securitatea
si salubritatea publica, rationalizarea cererii de deplasari, calitatea estetica si arhitecturala, protejarea
identitatii arhitecturale si culturale a localitatilor urbane si rurale.
Gestionarea spatiala a teritoriului tarii – deci si a fiecarei localitati urbane si rurale in parte, indiferent de rang,
importanta si marime – constitue o activitate obligatorie, continua si de perspectiva, desfasurata in interesul
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colectivitatilor care le folosesc in concordanta cu valorile si aspiratiile societatii si cu cerintele integrarii in spatiul
european.
Aceasta gestionare spatiala trebuie sa se realizeze prin intermediul amenajarii teritoriului si al urbanismului –
ansamblul de activitati complexe, de interes general, care contribuie la dezvoltarea spatiala echilibrata, la protectia
patrimoniului natural si construit, la imbunatatirea conditiilor de viata in localitatile urbane si rurale, precum si la
asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, national si european.

Activitatea de amenajare a teritoriului trebuie sa fie:
- globală
– urmareste coordonarea diferitelor politici sectoriale intr-un ansamblu inchegat;
- funcţională - trebuie sa tina seama de cadrul natural si construit bazat pe valori de cultura sin interese
comune;
- prospectivă – trebuie sa analizeze tendintele de dezvoltare pe termen lung a fenomenelor si interventiilor
economice, ecologice, sociale si culturale si sa tina seama de acestea in aplicare;
- democratică – trebuie sa asigure participarea populatiei si a reprezentantilor ei politici la adoptarea deciziilor.

Activitatea de urbanism cuprinde toate localitatile tarii, organizate in retea, pe baza ierarhizarii si distributiei
echilibrate a acestora in teritoriu.
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Cadrul elaborării strategiei de dezvoltare locală
Până în prezent, în România s-au elaborat Planuri de Dezvoltare Regională, pentru perioadele 2000-2004, 20042006 , 2007-2013 si 2014-2020. Experienţa procesului de planificare s-a îmbogăţit la nivelul regiunilor din România,
fiind puse în practică o varietate de mecanisme de parteneriat. În comparaţie cu generaţia anterioară de planuri de
dezvoltare regională, abordarea de formulare a noilor planuri presupune o adaptare către o nouă generaţie de
politici integrate de dezvoltare. Acestea vor fundamenta atât structurarea programelor operaţionale cu fonduri
europene cât şi programele cu finanţare naţională de la nivel central şi local. Această nouă abordare presupune nu
doar o reformulare a obiectivelor şi instrumentelor, ci şi a structurii şi cadrului de implementare a planurilor de
dezvoltare regionale prin coordonarea acţiunilor politicilor sectoriale de dezvoltare.
Pentru viitoarea periodă de programare, 2020-2030, Strategia de dezvoltare locală a Comunei Coţofăneşti, s-a
realizat pornind de la următoarele documente programatice:
Strategia Europa 2020, ca punct de pornire
Programul Operational Regional Nord-Est 2021-2027
Al 5-lea Raport privind coeziunea economică, socială și teritorială
Programul național de reformă PNR 2019
Strategia Pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3 Nord-Est 2021 – 2027.
Noua perioadă de programare reprezintă o oportunitate pentru consolidarea experienței acumulate de țara noastră
în perioada de post aderare la Uniunea Europenă în domeniul utilizării resurselor financiare nerambursabile.
Alocarea fondurilor europene pentru România în intervalul de timp 2021-2027 impun pregătirea de documente
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strategice adecvate fiecărei administrații publice pentru a putea exista o imagine de ansamblu asupra priortităților
investiționale și a direcțiilor de absorbție a fondurilor nerambursabile.
Strategia de dezvoltare a comunei Coţofăneşti reprezintă un instrument de lucru, coordonare și susținere a
măsurilor și acțiunilor noi sau revizuite care vor avea un impact asupra comunității locale și vor contribui la
dezvoltarea economico-socială locală.
Dinamica dezvoltării impune o actualizare periodică a direcțiilor de dezvoltare, a documentelor de planificare
existente și alinierea acestora la abordările strategice la nivele superioare de conducere și organizarea.
Planul de dezvoltare regională 2021- 2027, subiect intens dezbătut in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est
In cadrul dezbaterilor ce au vizat regiunea de dezvoltare Nord-Est, s-au dezbatut subiectele legate de cele 5 obiective
de dezvoltare strategica, pe baza carora localitatile Romaniei pot pregati documentele programatice.
In cadrul acestei intruniri, a fost prezentat reprezentanților autorităților publice locale din judetele regiunii
modificările noului cadru pentru politica de coeziune a Uniunii Europene: mai puține obiective de politică și, implicit,
mai puține axe de finanțare pe domenii de acțiune.
Conform informatiilor făcute publice, obiectivele de politică strategica vor scădea de la 11 la numai 5:
OP 1 – O Europă mai inteligentă (care cuprinde domeniile * cercetare și inovare, * servicii publice digitale, *
digitalizare și bandă mai largă și * întreprinderi mici și mijlocii), suma alocată României fiind de circa 6 miliarde de
euro;
OP 2 – O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon (* energie, * schimbări climatice, * apă și ape uzate, *
gestionarea deșeurilor, * biodiversitate și * mobilitate multimodală în mediul urban), suma alocată României fiind de
circa 5,1 miliarde de euro;
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OP 3

– O Europă mai conectată (*transport și * digitalizare și bandă largă);

OP 4

– O Europă mai socială (* politicile pieței muncii, * educație, * incluziune, sărăcie și * sănătate), ultimele

având o alocare financiară pentru România de circa 5 miliarde de euro;
OP 5 – O Europă mai aproape de cetăţeni (dezvoltarea teritorială/urbană), cu o valoare a alocării pentru
România de circa un miliard de euro.
Una dintre noutățile importante din viitoarea perioadă de programare este posibilitatea ca fiecare regiune a țării,
inclusiv Regiunea Nord-Est, din care face parte și județul Bacau, să propună propriile direcții generale pentru care să
se solicite finanțare europeană. Astfel, de la finalul anului 2019 și începutul anului 2020, au avut loc întâlniri ale
autorităților responsabile pentru stabilirea obiectivelor de investiții și de servicii destinate comunităților regionale și
județene.
Cele 5 obiective strategice majore identificate la nivel european in ceea ce priveste urmatoarea perioada
programatica , 2021- 2027, va implica un buget de peste 27 de miliarde de euro, cu 8% mai mare fata de precedenta
perioada, 2014 – 2020 .
In 20 februarie 2020, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a facut precizari cu privire atat la bugetul alocat
agiculturii romanesti in perioada 2021 – 2027, cat si in ce directii vor fi proiectate aceste sume. Astfel, nu mai putin
de 13 miliarde de euro vor putea fi accesate pe diferite programe destinate agro-zootehniei Romaniei.
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Rolul şi importanţa prezentei strategii
Rolul unei strategii de asemene importanta care, consideram ca trebuie sa fie CLARA, CONCISA si pe INTELESUL
TUTUROR, dar mai ales, trebuie sa fie verificata periodic (semestrial sau anual) pentru a se putea interveni operativ
pentru infaptuirea partiala sau integrala a obiectivelor propuse.
Intreaga comunitate a comunei Coţofăneşti, trebuie sa cunoasca prevederile strategiei, sa le inteleaga si sa lupte
pentru aplicarea documentelor tehnice care vor rezulta in urma aplicarii acestei strategii.
Strategia trebuie sa porneasca de la situatia existenta, cuprinzand si realizarile comunei Coţofăneşti pentru
identificarea directiilor si resurselor necesare dezvoltarii sociale si economice a localitatii.
Alesii locali, functionarii din aparatul administrativ al comunei Coţofăneşti si mai ales cetatenii, vor intelege care
este locul si rolul lor in cadrul strategiei, care este locul pe care comuna Coţofăneşti il are si care ar putea sa-l aiba in
contextul dezvoltarii generale, nationale cu mentinerea si valorificarea specificului local.
In strategie se va sintetiza foarte bine faptul ca alesii locali (primarul si consilierii), in timpul mandatului lor pun
accentul in principal pe doua paliere:
Asigurarea mangementului administrativ – respectiv functionarea serviciilor publice si aplicarea masurilor
adoptate la nivel national sau judetean in domeniile care vizeaza administratia publica locala, si
Initierea unor proiecte de dezvoltare, astfel incat sa se indeplineasca programul politic electoral pe baza caruia
au fost alesi la nivel local.
Adoptarea de catre comunitatea Coţofăneşti a prezentei strategii, 2021 - 2030, va contribui la realizarea unor
documentatii tehnice, la un standard superior fata de cel aprobat anterior, mai exact in 2014.
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Scopul strategiei de dezvoltare
Strategia de dezvoltare a comunei Coţofăneşti, are drept scop atingerea unei dezvoltări locale durabile care să
angreneze creșterea nivelului de trai al populației. În vederea îndeplinirii acestei tinte strategice este necesar a fi
încadrate direcțiile de acțiune stabilite în concordanță cu nevoile comunității într-un document programatic, bază
pentru planificarea resurselor în atingerea obiectivelor propuse.
Ca urmare a implementării strategiei de dezvoltare locală, se dorește transformarea comunei Coţofăneşti într-o zonă
atractivă din punct de vedere turistic și cultural, stabilă și viabilă pentru mediul privat și cel investițional, capabilă să
ofere locuitorilor săi condiții decente de viață și acces la servicii de bază precum și la o infrastructură adecvată. De
asemenea prin intermediul documentului programatic pentru perioada 2021-2030, este vizat și mediul înconjurător,
protejarea acestuia și orientarea activității factorilor interesați de progresul economic și social al comunității pentru
a putea suține o dezvoltare durabilă a comunei Coţofăneşti.
Necesitatea Strategiei de dezvoltare a comunei Coţofăneşti, derivă din faptul că în cadrul acesteia sunt trasate și
stabilite prioritățile investiționale în acord cu viziunea populației și administrației publice locale. Mai mult, acest
document programatic furnizează șablonul necesar coordonării pe termen lung al planificării și gândirii strategice
între sectorul public și cel privat.
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Metodologia de elaborare
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei Coţofăneşti, pentru perioada 2021 -2030 a urmărit în mod constant
respectarea criteriilor de calitate utilizate la nivel european pentru evaluarea documentelor strategice, respectiv:
relevanţă, eficacitate, eficienţă, consecvenţă şi coerenţă, pragmatism, sustenabilitate, aranjamente de management şi
monitorizare.
Prin viziunea și obiectivele propuse, strategia de dezvoltare a comunei Coţofăneşti, a fost elaborată în acord cu
politicile comunitare, strategiile de la nivel naţional, programele şi documentele programatice de la nivel judeţean şi
regional, asigurând beneficiul integrator al planului de investiţii propus.
Momentul întocmirii strategiei este unul esențial având în vedere rolul important al acesteia în pregătirea
comunității locale și a administrației publice a Comunei Coţofăneşti, pentru noua etapă de programare a fondurilor
europene pentru perioada 2021 – 2030.
Din punct de vedere structural, strategia de dezvoltare a comunei Coţofăneşti este compusă din patru părți,
respectiv:
analiza diagnostic – în această parte au fost analizați principalii indicatori reprezentativi din domenii precum
mediul economic, demografic, infrastructură, sănătate, resurse umane etc. prin utilizarea celor mai recente
date statistice obițnute;
planificarea strategică – această parte reflectă planurile de acțiuni viitoare ale comunei Coţofăneşti, propuse
a fi realizate, cu accent pe cele prioritare în funcție de nevoile identificate și opinia factorilor decizionali
implicați;
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analiza SWOT – în această parte au fost identificate punctele tari și slabe ale comunei Coţofăneşti, precum și
oportunitățile de dezvoltare și amenințările identificate ca urmare a analizei diagnosticului actual al
comunității;
implementarea și monitorizarea – această parte cuprinde metodele și instrumentele de verificare a
implementării strategiei de dezvoltare de către administrația publică locală.

Foto – Peisaj, comuna Coţofăneşti . Imagine pusă la dispoziţie de Primărie.
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Situaţie curentă
 Localizare și accesibilitate
 Poziţia geografică
PREZENTARE GENERALĂ

Coţofăneşti este o comună în județul Bacău, Regiunea Moldova, România.
Comuna Coţofăneşti se învecinează cu urmatoatele localitati:
la Nord cu teritoriul comunei Sascut
la Sud-Est si Sud cu teritoriul judetului Vrancea
la Nord-Est cu comuna Urechesti
la Vest cu comuna Caiuti
Comuna Coţofăneşti este situata in partea de sud a judetului, pe partea dreapta a raului Trotus, tranzitata de DN 11A
in partea nord estica care face legatura intre Adjud (E85) si al doilea municipiu al judetului, Onesti.
Distanţele faţă de alte localităţi sunt : Onesti– 24 km, Adjud – 16 km, Bacau- 75 km, Bucuresti –230km.
Principalele cai de comunicatie rutiera care tranziteaza teritoriul administrativ al comunei sunt: drumul national DN
11A , drumul judetean DJ 119G, drumul comunal DC 117, drumul comunal DC 116 A.
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HARTA AŞEZĂRII COMUNEI COŢOFĂNEŞTI ÎN CADRUL JUDEŢULUI BACĂU

Fig 1 – Pozitia localitatii Coţofăneşti (incercuit in rosu), in cadrul judeţului Bacău;

Harta de mai sus pune in evidenta pozitia central-sudica a localitatii Coţofăneşti in cadrul judetului Bacău.
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REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-EST
Regiunea Nord–Est este formată din judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi Vaslui, fiind cea mai întinsă
regiune a României, cu o suprafaţă de 36.850 km2 ceea ce reprezintă 15,46% din suprafaţa totală a ţării. Regiunea
Nord–Est se învecinează cu Regiunea Nord–Vest, Regiunea Centru, Regiunea Sud–Est şi are graniţe externe cu
Ucraina şi Republica Moldova.
Foto: Regiune Nord-Est (cu nr. 1 in imagine)
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Regiunea Nord-Est
Formată din judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Vaslui şi Bacau, Regiunea de Nord – Est este parte a provinciei
istorice Moldova, încărcată de istorie, cultură şi tradiţie şi completată de un mediu natural de excepţie, astăzi graniţă
a Uniunii Europene.

Populaţia Regiunii Nord – Est este de 3.695.831 locuitori la nivelul anului 2011 conform bazei de date TEMPO a INS,
respectiv 3.148.577 locuitori, august 2012, conform rezultatelor preliminare ale recensământului din octombrie
2011. Din acest punct de vedere Regiunea Nord – Est se află pe primul loc din cele 8 regiuni ale ţării, reprezentând
17,3 % din populaţia totală a României, respectiv 16,5 % conform datelor preliminare ale ultimului recensământ.
Regiunea Nord Est cuprinde o suprafaţă de 36.850 km2 reprezentând 15,46 % din suprafaţa totală a ţării, cele mai
întinse judeţe fiind Suceava cu 8.553 km2 şi Bacău cu 6.621 km2.
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Unitate
teritorială
Regiunea
Nord Est
Bacău
Botoşani
Iaşi
Neamţ
Suceava
Vaslui

Suprafaţa
totală km2

Densitatea
populaţiei

Număr
municipii

Număr
oraşe

Număr
comune

Număr
sate

36850

100,3

17

29

506

2414

6621
4986
5476
5896
8553
5318

107,6
89,2
150
95,1
82,9
84,2

3
2
2
2
5
3

5
5
3
3
11
2

85
71
93
78
98
81

491
333
418
344
379
449

Din punct de vedere geografic regiunea se mândreşte cu lanţurile muntoase din partea vestică, podişurile line din
centru şi câmpiile cu lacuri, vii şi zone agricole extinse din partea estică.
Regiunea Nord – Est se învecinează astfel:
-

În partea de nord cu Ucraina
În partea de sud cu Regiunea Sud – Est, respectiv judeţele Galaţi şi Vrancea
În partea de est cu Republica Moldova
În partea de vest cu Regiunea Nord – Vest, respectiv judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsăud şi Regiunea
respectiv judeţele Mureş, Harghita şi Covasna.

Centru,
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Distanţe rutiere între principalele municipii ale regiunii şi capitala ţării:
Bacău
Botoşani
Iaşi
Piatra Neamţ
Suceava
Vaslui

Bacău
193
130
58
151
83

Botoşani
193
187
145
42
258

Iaşi
130
125
139
145
71

Piatra Neamţ
58
145
139
103
129

Suceava
151
42
145
103
216

Bacau
83
258
71
129
216
-

Bucureşti
294
499
430
354
457
359

Legătura cu Republica Moldova se face prin punctele de frontieră:
-

Rădăuţi – Prut şi Stanca în judeţul Botoşani pe DN29 E
Sculeni, judeţul Iaşi pe drumul european E 583
Albiţa, judeţul Vaslui pe drumul european E 581 Legătura cu Ucraina se fface prin punctele de frontieră:
Siret (Suceava) – Tereblecea (Porubne, Ucraina) – rutier
Vicșani (Suceava) – Vadul Siret (Ucraina) – feroviar și se continuă cu magistrala 500 spre Kiev și Moscova.
Transportul feroviar în Regiunea Nord – Est se desfăşoară pe căi feroviare simple sau duble, electrificate sau
neelectrificate, asigurând transportul de pasageri şi mărfuri pe magistralele principale: Bucureşti – Bacău – Roman –
Suceava - Ucraina – magistrala principală 500 şi Bucureşti – Bârlad – Vaslui – Iaşi – Ungheni - Republica Moldova –
magistrala principală 600.
Accesul aerian în Regiunea Nord – Est este asigurat de aeroporturile internaţionale Bacău, Iaşi şi aeroportul Suceava
numai pentru cursele interne.
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Din punct de vedere al reliefului, regiunea se împarte în trei zone:
-

zona montană – ocupă 28% din teritoriu şi este caracterizată de aliniamentul vestic reprezentat de Munţii Călimani,
aliniamentul central format din roci dure, cristaline, caracterizat de un relief şters, monoton cu excepţia Munţilor
Rarău şi Hăşmaş unde se disting elemente spectaculoase precum Pietrele Doamnei, Piatra Şoimului şi Piatra
Singuratică şi ultimul aliniament situat în partea estică a Carpaţilor Orientali, un peisaj cu culmi domoale, unde se
remarcă Obcinele Bucovinei şi Ceahlău.
Din punct de vedere climatic zona montană este influenţată în nord de masele de aer scandinavo – baltice, iar pe
direcţia est-vest de masele de aer oceanice transportate de vânturile de vest care aduc o creştere a precipitaţiilor
medii anuale până la 1200 mm în Ceahlău. Temperaturile medii anuale au fost înregistrate în jurul valorii de 70C la
1000 m, iar la peste 1800 m este prezent climatul alpin cu temperaturii medii anuale de 00C.

-

-

zona subcarpatică – ocupă 12 % din teritoriu, altitudinea medie este de 400 – 500 m, înconjurând munţii ca un
brâu.
În zona subcarpatică predomină circulaţia aerului pe direcţia nord–est – sud-est, pe văile principalelor râuri,
pătrunzând uneori şi crivăţul dinspre nord – est. În depresiunile subcarpatice se produc iarna inversiuni termice, iar
primăvara fenomene de tip foehn. Temperaturile medii anuale cresc de la nord spre sud, situându-se în jurul valorii
de 8 – 9 0C, iar precipitaţiile nu depăşesc 700 mm/ an.
zona de podiş – ocupă 60 % din teritoriu şi gazduieşte integral judeţele Botoşani, Iaşi şi Bacau. Zona de podiş este
subdivizată în Podişul Sucevei în partea central nordică, Podişul Bârladului în partea sud - estică şi Câmpia Moldovei
în partea nord – estică.
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Clima zonei de podiş este caracterizată în est prin influenţe continentale estice, aride, cu temperaturi medii anuale
de 9 – 10 0C şi precipitaţii de 400 – 500 mm / an. Iernile sunt reci fiind prezent şi crivăţul, iar verile sunt foarte
călduroase şi secetoase. În nord temperaturile medii anuale scad până la 6 0C, iar precipitaţiile cresc până la 800
mm.
Din punct de vedere hidrografic, Regiunea Nord – Est este străbătută de opt cursuri importante de apă, care
drenează teritoriul pe direcţia nord – sud, întreaga regiune aparţinând bazinului hidrografic al râurilor Siret şi Prut.
Apele subterane prezente în Regiunea Nord – Est sunt în număr de zece cursuri, cinci aparţinând bazinului Siret şi
cinci bazinului Prut, două sunt de adâncime şi două clasificate ca având o stare proastă. Apa provenită din subteran
este folosită la alimentarea cu apă a populaţiei, în industrie şi zootehnie, principalii poluatori fiind cei industriali şi
agricoli.
Apele freatice din zona montană sunt considerate a fi ape dulci, potabile, cu grad de mineralizare diferit în funcţie de
substratul geologic. Ape cu mineralizare foarte mică întâlnim la Dorna Candrenilor, Fundu Moldovei, Vatra Dornei,
Păltiniş, Toşorog, Bicazul Ardelean. Ape divers mineralizate şi mofete găsim la Slănic Moldova, ape sulfuroase la
Drânceni, Nicolina, Strunga.
Regiunea Nord – Est are diferite specii de plante şi animale în funcţie de habitatele specifice prezente care aparţin
Natura 2000 – SCI şi Natura 2000 – SPA.
În zona carpatică sunt prezente următoarele tipuri de sol: andosoluri, soluri brun – acide, spodosoluri şi soluri
brune, iar în zona subcarpatică predominante sunt solurile argiloiluviale, solurile cenuşii şi cernoziomice.
Resursele subsolului sunt compuse din: minereu uranifer, minereu polimetalic, minereu cuprifer, barită, mangan,
sare gemă, sulf, tuf ardezic, turbă, nisipuri cuarţoase, gips, săruri de potasiu, nămoluri, roci utile (andezite, calcare,
serpentinite, nisipuri şi pietrişuri, argile, luturi loessoide), petrol şi gaze naturale, cărbune brun, şisturi bituminoase,
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-

-

-

ape minerale terapeutice, ape minerale carbogazoase şi necarbogazoase.
Regiunea Nord-Est din punct de vedere turistic este cunoscută prin:
patrimoniul cultural – religios din nordul regiunii inclus în UNESCO
centrele vechi şi patrimoniul cultural din Iaşi
patrimoniul religios din zona Neamţ
podgoriile Cotnari şi Huşi
staţiunile Vatra Dornei, Gura Humorului, Slănic Moldova, Târgu Ocna, Câmpulung Moldovenesc, Piatra Neamţ, Târgu
Neamţ
zonele montane Ceahlău, Rarău, Călimani
gastronomia şi ospitalitatea zonei
tradiţiile şi meşteşugurile
Rezervaţii şi monumente ale naturii:
Parcul Naţional Munţii Călimani
Parcul Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş Parcul Naţional Ceahlău
Parcul Natural Vânători – Neamţ
Reţeaua Ecologică Natura 2000 – arii protejate
Judeţ
Total regiune
Botoşani
Suceava
Neamţ
Iaşi
Bacău
Vaslui

Număr rezervaţii
126
9
28
28
26
26
9

Suprafaţa (ha)
49 183,8
3 223,8
4 959,2
25 800,2
5 036,4
9 884,7
276,3
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Potenţialul balnear – balneo – terapeutic şi bogăţia de izvoare minerale:
Staţiuni: Vatra Dornei, Slănic Moldova, Târgu Ocna, Bălţăteşti, Oglinzi, Neguleşti, Cacica, Câmpulung Moldovenesc,
Gura Humorului, Sărata Băi.
Regiunea Nord Est are un potenţial balnear bun, putând constitui o destinaţie turistică important în orice anotimp.
Resursele disponibile şi climatul sunt adecvate pentru diferite tratamente terapeutice.
Regiunea Nord Est deţine 3996 monumente de interes internaţional, naţional şi local conform listei de patrimoniu a
Ministerului Culturii şi Cultelor din 2010, care cuprinde: situri arheologice, clădiri de interes istoric şi arheologic,
case memoriale, monumente funerare sau for public, monumente religioase.
Zonele etnografice se remarcă prin frumuseţe, valoare şi autenticitate, artă populară – olărit, ţesături, încondeiat,
împletituri.
Infrastructura de agrement este vitală în contextual dezvoltării turismului, calitatea acesteia influenţând durata de
şedere a turiştilor. O infrastrutură de agrement diversificată măreşte atractivitatea zonei, se extind grupurile ţintă de
turişti şi, implicit, creşte numărul turiştilor. Pe lângă diversitatea zonele de agrement, un punct important în
atragerea unui număr cât mai mare de turişti este dat de calitatea serviciilor de cazare şi masă.
Forme de turism practicate în regiunea Nord – Est:
Montan (drumeţii montane);
Sporturi extreme (rafting şi canioning pe Bistriţa, delta-plan şi parapantă, schi nautic, surfing, hidroscuter,
snowboard);
Balnear;
Cultural;
Religios;
Rural şi agroturism;
Ecoturism;
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Consideraţii istorico - geografice
Aspecte din istoricul comunei
Scurt istoric
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Răcăciuni a județului Putna și era formată din satele
Coțofănești și Tămășoaia, având în total 610 locuitori.
În comună existau o biserică și o școală mixtă cu 8 elevi (dintre care 2 fete).
La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționau în aceeași plasă și comunele Bâlca și Borșani.
Comuna Bâlca avea 568 de locuitori și era formată doar din satul de reședință, având o biserică și nici o școală, cei 19
școlari (17 băieți și 2 fete) din comună învâțând în comunele vecine.
La fel, și comuna Borșani avea tot doar satul de reședință în compoziție, acest sat avea 551 de locuitori și o biserică;
neavând școală, cei 14 școlari din comună învățau, ca și cei din comuna Bâlca, în comunele vecine.
Anuarul Socec consemnează cele trei comune Coțofănești, Bâlca și Borșani, în aceeași configurație în plasa Trotuș a
aceluiași județ, având respectiv 823, 665 și 542 de locuitori.
În 1931, comuna Borșani a fost desființată, iar satul său a fost inclus în comuna Bâlca. Ulterior, și comuna Bâlca avea
să fie desființată, cele două sate revenind comunei Coțofănești.
În 1950, comuna Coțofănești a fost arondată raionului Adjud din regiunea Putna, apoi (după 1952) din regiunea
Bârlad și (după 1956) din regiunea Bacău.
În 1968, a fost transferată la județul Bacău.
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Organizarea administrativ-teritorială
Comuna Coţofăneşti este alcatuita din cinci sate componente, dupa cum urmeaza:
Satul Coţofăneşti satul central, resedinta comunei;
Satul Bâlca – situat la vest de resedinta comunei, la o distanta de aproximativ 2 km fata de aceasta;
Satul Borşani – situat la nord-vest de satul Coţofăneşti, la o distanta de aproximativ 3 km fata de resedinta
comunei;
Satul Tămăşoaia – situat in partea de sud a comunei, la o distanta de aproximativ 5 km fata de resedinta de
comuna;
Satul Boiştea de Jos – situat la nord de satul Coţofăneşti, la o distanta de 2 km(in linie dreapta) fata de acesta;
pentru a ajunge in satul de resedinta al comunei locuitorii trebuie sa treaca prin comuna Caiuti, parcurgand
astfel o distanta de circa 12 km, intrucat nu exista pod sau punte peste raul Trotus care sa le faciliteze
circulatia.
Suprafata totala a comunei este de 6.623.02 ha, din care 221.78 ha intravilan si 6.401.24 teren extravilan.
Alte informatii despre comuna studiată :
-Coţofăneşti este dispusa pe cursul inferior al raului Trotus;
-Comuna dispune de 5298 ha de dealuri si podisuri, ceea ce reprezinta aproximativ 80 % din suprafata totala;
-In apropierea comunei se afla paraurile: Bâlca si Borşani, afluenti ai Trotusului;
-Climatul general al comunei Coţofăneşti este unul temperat-continental;
-Precipitatiile atmosferice reprezinta una dintre cele mai importante caracteristici ale climei, constituind
principala sursa de umezire a solului;
-Pe teritoriul comunei Coţofăneşti, vanturile cele mai frecvente sunt cele din nord-vest;
-Temperatura medie anuala pe teritoriul comunei Coţofăneşti este de 9,1 grade cxelsius.
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Coţofăneşti azi, un exemplu de modernizare rurală în devenire:

Foto: Rezervor înmagazinare apă, Borşani – Imagine pusă la dispozitie de Primărie

O încercare de a descrie în cuvinte puţine tabloul pe care îl oferă astăzi comuna Coţofăneşti, s-ar lovi incontestabil de
o piedică serioasă si anume, schimbările produse într-un interval scurt de timp, atât de numeroase sunt domeniile în
care ele s-au manifestat in ultimii ani, dar in special de la intrarea Romaniei in UE .
Realizările de azi, cu care, pe drept cuvânt, se poate mândri oricare locuitor al comunei Coţofăneşti, apar cu atât mai
importante atunci când le privim prin raportare la momentul de plecare pe calea modernizării, anul 1990.
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Printre realizarile post-decembriste, amintim cateva proiecte care au dus la dezvoltarea comunei atat ca aspect dar
si din punct de vedere socio-economic.
Astfel, sub conducerea actualului primar si a echipei acestuia, s-au obtinut cateva rezultate notabile care apropie
comuna Coţofăneşti, tot mai mult de zilele noastre:
Extindere sistem de alimentare cu apa in localitatile Coţofăneşti si Balca;
Reabilitare acoperis Biserica Coţofăneşti;
Reabilitare fatada si imprejmuire camin cultural Coţofăneşti;
Executie alimentare cu energie electrica, rezervor inmagazinare Bâlca si put forat Coţofăneşti;
Lucrari de amenajare garaje, reabilitare cladire CT si imprejmuire comuna Coţofăneşti;
Executie gard, copertina si reparatii la Camin Cultural Borşani;
Confectionare si montaj tamplarie PVC cu geam termopan biserica Coţofăneşti;
Infiintare parc recreativ in sat Borsani, comuna Coţofăneşti;
Imbracaminte bituminoasa usoara pe drum local, comuna Coţofăneşti;
Captare, aductiune, inmagazinare si racord electric apa, sat Tamasoaia;
Executie pod de acces scoala, sat Tamasoaia;
Executie punte pietonal sat Coţofăneşti — cartier romi;
Modernizare drum comunal DC117 si drumuri locale comuna Coţofăneşti;
Executie sistem de supraveghere primarie si satele Coţofăneşti si Bâlca;
Reabilitare acoperis biserica din sat Bâlca;
Reabilitare exterior si executie alei biserica comuna Coţofăneşti;
Realizare si intretinere site web comuna Coţofăneşti;
Cresterea accesibilitatii drumurilor din comuna Coţofăneşti prin achizitionarea unui buldoexcavator;
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Reabilitare acoperis si exterioare biserica din satul Borşani;
Achizitie si montaj centrala termica primarie;
Amenajare grupuri sanitare la scoala gimnaziala sat Coţofăneşti;
Amenajare grupuri sanitare la scoala primara sat Bâlca;
Amenajare grupuri sanitare la scoala primara sat Tamasoaia;
Amenajare grupuri sanitare la gradinita cu program normal sat Borsani;
Construire pod in sat Bâlca;
Construire gradinita noua, cu program normal, cu 3 sali de grupa, in sat Bilca;
Modernizare drum comunal DC116A, sat Tamasoaia- in lucru;
Amenajare bucatarie sediu primarie comuna Coţofăneşti;
Inlocuire pavaje sediu primarie comuna Coţofăneşti;
Lucrari de amenajare troita, comuna Coţofăneşti;
Intocmire Plan Urbanistic General- aproape de finalizare;
Ambiţiile comunei Coţofăneşti de a deveni o localitate modernă, demnă de cel de al treilea mileniu nu se opresc însă
aici. Lista proiectelor în desfăşurare, care înseamnă tot atâtea trepte urcate spre modernitate, este destul de amplă.
La fel de semnificative sau poate chiar mai importante decât schimbările pe plan material sunt modificările produse
în mentalităţile locuitorilor comunei. Participând la acţiunile de consultare, la adunările cetăţeneşti, la şedinţele de
instruire sau la manifestările culturale organizate, locuitorii comunei Coţofăneşti se manifestă responsabil, dovedesc
preocupare faţă de propăşirea localităţii lor, îşi dovedesc lor înşişi, dar şi celor din jur, că ei sunt cei care hotărăsc
destinul comunei.
Un rol deosebit în crearea noilor mentalităţi, în răspândirea trăsăturilor noului, îl are, din nou, ca întotdeauna, şcoala.
Detalierea cat si lista generala a proiectelor viitoare, asupra carora comunitatea locala Coţofăneşti s-a orientat
pentru perioada 2021 – 2030, va fi expusa in partea finala a prezentei strategii de dezvoltare locala.
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Caractere fizico-geografice
Aşezare geografică
Relieful
Geologia şi evoluţia paleogeografică
Aşezarea geografică
Judetul Bacău este situat în partea estică a tării, pe văile Siretului
Mijlociu şi Trotuşului, având partea vestică pe culmile muntoase ale
Carpatilor Orientali şi partea estică pe dealurile şi colinele Podişului
Moldovei. Hotarele sunt sinuoase, dar în ansamblu creează impresia
unei forme geometrice de paralelogram alungit pe directia vest-est.
Spre vest, unde se învecinează cu judetele Harghita şi Covasna,
hotarul urmăreşte în general cumpăna de ape dintre bazinul
hidrografic al Trotuşului. Hotarul estic, prin care se separă de
judetul Vaslui, merge mai întâi pe interfluviul dintre paraul
Pereschiv şi Tutova, apoi pe interfluviul Zeletin-Tutova, ajungând în
bazinul superior al Tutovei. Hotarul nordic, dincolo de care se află
judeţul Neamţ, străbate extremitatea nordică a Colinelor Tutovei,
valea Siretului, valea Bistriţei, depresiunea sub-carpatică a Tazlaului şi munţii Tarcăului. Hotarul sudic, comun cu al
judeţului
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Vrancea, trece prin capătul nordic al munţilor Vrancei, valea Trotuşului, valea Siretului şi sudul colinelor Tutovei.
Suprafata totala a judetului este de 6606,15 kmp, având drept resedinta municipiul Bacau. Ca teritoriu are marime
mijlocie (2.8% din suprafata tarii). De la nord la sud, judetul Bacau este strabatut de culoarul larg al vaii Siretului,
marginit departea centrala vestica a Podisului Moldovei in est si de o suita de trepte de relief tot mai inalte spre vest.
Unitatile naturale, aproape egale ca intindere, confera judetului un peisaj armonios. Altitudinile reliefului variaza de
la 1664 m in varful Grindus din muntii Tarcaului (Carpatii Orientali) pana la 100m in valea Siretului. Cele 3
municipii, Bacau, Onesti si Moinesti, reprezinta judetul din toate punctele de vedere: administrativ, economic,
cultural, edilitar. Salba de orase care inconjoara cele trei municipii: Buhusi, Comanesti, Darmanesti, Slanic-Moldova,
Targu-Ocna, vin sa intregeasca aspectul unui judet care prezinta o carte de vizita completa si onorata.
Organizarea administrativă la 1 ianuarie 2013:
3 municipii : Bacău, Oneşti, Moineşti
5 orase : Buhuşi, Comăneşti, Dărmăneşti, Slănic Moldova, Târgu Ocna
93 comune
Geografia
Peisajul fizico-geografic de pe cuprinsul judeţului este foarte variat si complex. Relieful este reprezentat prin munţi,
dealuri, coline si văi, corespunzând acestei structuri geologice variate, fiind mai înalt în vest, unde cateva vârfuri trec
de 1600 m si din în ce mai coborât spre est, unde altitudinea cea mai mica se inregistreaza pe vaile Siretului,
Berheciului si Zeletinului. Sub aspectul suprafetei ocupate, situatia se prezinta astfel:
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Zona de munte ocupa o suprafata în proportie de 35,54 %, cea de dealuri subcarpatice si de depresiune ocupa o
suprafata in proportie de 48,38%, iar zona de lunca si terasa o suprafata inproportie de 16,08%.
Actiunea agentilor externi si in special a apelor curgatoare a modificat relieful initial si i-a dat forma initiala. Muntii
mijlocii si josi din vest fac parte din lantul Carpatilor Orientali si are directia predominanta NV-SE. Este alcatuita din
flis cretacic si paleogen si se prezinta sub forma unor culmi prelungite. Acestea sunt mai inalte in partea de nord si
de sud, prezent and intre ele o posibilitate de instalare a unei retele hidrografice transversale si inlesnirea legaturilor
dintre Moldova si Transilvania. Altitudini muntoase mai deosebite sunt: 1664 m- vf. Grindus, 1441 m-vf. CracuGeamana, 982 m in masivul Zemesului (prelungirile sudice ale muntilor Tarcaului care se intind pâna la valea
Trotusului), 1648 m in vf. Nemira Mare, 1639 m in vf. Sandru, 1517 m in vf. Carunta, 1336 m in vf. Lapos (muntii
Nemira, versantul de est care se prezinta sub forma unor prelungiri aflate sub numele de muntii Trotus-Oituz).
Regiunea de dealuri situata in fata Carpatilor si in imediata lor apropiere, este formata de o structura cutata si
alcatuita din roci mai putin dure. Aceasta face legatura intre Carpati si unitatile extracarpatice.
Valea Siretului prin largimea sa mare, mai ales in zonele confluentelor cu Bistrita si Trotusul, - poate fi considerata ca
o unitate geomorfologica aparte. In decursul timpului, Siretul, care si-a instalat albia in lungul faliei pericarpatice, a
avut pendulatii laterale, fapt ce a condus la aspectul actual de “câmpie”.
Albia Siretului – cu latimi diferite - prezinta un curs foarte meandrat, iar pe alocuri unele tendinte de despletire.
La est, pe valea Siretului, structura geologica se schimba radical, în sensul ca fundamentul este de platforma, fapt ce a
conferit reliefului un alt tip de evolutie. Astfel, prin eroziunea depozitelor monoclinale s-a format un relief de coline
cu orientare generala de la nord spre sud.
Litologic, predomina argilele, marnele si nisipurile, iar la nord, izolat, apar si gresii care mentin si altitudini mai mari:
Dealul Dorosanu (564 m). Fragmentarea reliefului este mare, vaile si interfluviile sunt largi si aspectul general este
cel al unui podis colinar ce coboara ca altitudine spre sud.
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Reţeaua hidrografică este bogata, cu un debit relativ mare, atât cea alohtona (Siretul si Bistrita), cât si cea
autohtona, cum este Trotusul care prin confluentii sai importanti, Asaul, Uzul, Oituzul, Casinul, Tazlaul dreneaza mai
bine de jumatate din suprafata judetului. De mai mica importanta sunt râurile de la est de Siret, al caror debit si
lungime nu sunt comparabile cu cele din zona montana.
Judetul Bacau are bogate panze de ape subterane cu niveluri hidrostatice foarte variate in raport cu natura
substratului petrografic. In zona muntoasa, cu panze freatice bogate, alimentarea râurilor se face in proportie de
peste 30%, debitul avand un caracter mai constant. Toate apele curgatoare se varsa in Siret, judetul Bacau fiind in
totalitate in bazinul hidrografic al Siretului. In functie de densitatea hidrografica, în zona se individualizeaza trei
zone:
zona muntoasa cu o retea hidrografica deasa;
zona subcarpatica cu o retea mai rara, permanenta, dar cu un regim al scurgerii mai neregulat;
zona de podis cu o densitate mai mica si un caracter torential pronuntat al tuturor râurilor;
Reteaua hidrografica din judetul Bacau are o lungime totala de 2513 km si se compune din:
râul Siret
– 124 km;
râul Bistrita – 45 km;
râul Trotus – 143 km;
afluenti
– 2201 km;
Suprafata bazinului hidrografic este de 6630 km².
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Densitatea retelei hidrografice:
1,2-1,5 km/kmp in munti inalti
0,8-1,2 km/kmp in muntii subcarpatici
0,5-0,8 km/kmp in podis
Reteaua hidrografica este tributara in totalitate râului Siret, care strabate teritoriul judetului de la nord la sud pe o
lungime de cca. 80 km.
Principalele râuri de pe teritoriul judetului Bacau sunt Siretul, Bistrita, Trotusul, si cativa afluenti ai Bârladului, in
partea de est.
In zona montana cel mai important râu este Trotusul care dreneaza toata aceasta zona de munte si aproape în
intregime zona subcarpatica. Bazinul sau ocupa peste 65% din suprafata aferenta de 1156 kmp.
Principalii afluenti sunt: Sulita, Ciobanus, Uz, Dofteana, Slania, Caminca, Oituz, Tazlau si Casin.
Râul Slanic ce traverseaza orasul Slanic-Moldova, cu o suprafata a bazinului hidrografic aferenta de cca.50 kmp, are
un regim hidrologic discontinuu in timp, cu oscilatii mari ale nivelurilor si debitelor. Ca afluenti ai Siretului
semnalam pe teritoriul Bacaului: Trebes, Negel, Racatau, Soci, Racaciuni, Parava, Draguseni, Orbeni, Scurta, Trotus.
Râul Bistrita este complet amenajat hidroenergetic, iar undele de viitura sunt controlate.
Alimentarea retelei hidrografice se face in principal din ploi si din topirea zapezilor (70% din total).
Alimentarea din subteran detine o proportie de 30% in zona inalta si de 10 – 15% in coline, unde râurile mai mici
seaca in perioadele secetoase.
În judetul Bacau se intalnesc doua tipuri geneticede lacuri: de baraj natural (ex: lacul Balatau) si antropogene (cele
de pe cursul inferior al Bistritei, de pe Uz si Tazlau).
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Lacul Balatau, situat pe un afluent al Uzului, s-a format prin bararea cursului acesteia inurma unei alunecari de teren
produsa in anul 1883 si are o lungime de 1 km si un volum de apa decca. 0,5 milioane mc.
Clima
Judetul Bacau se incadreaza intr-o unitate climatica de nuanta continentala, cu ierni reci si veri calduroase, cu o
predominare a circulatiei atmosferice dinspre nord si nord-vest.
Relieful, prin inaltime, fragmentare si expunere introduce insa numeroase nuante locale.
Temperatura medie anuala a aerului variaza intre 4 – 6 grade in zona muntoasa din vest si 8-9 grade in est.
Oscilatiile climatice au o amploare mare atat ca efect al circulatiei generale a atmosferei, cât si al influentelor
introduse de relief (inversiunile termice). Schimbarile rapide de fronturi atmosferice in tranzitie – primavara si
toamna – favorizeaza producerea brumelor tarzii si respectiv timpurii. Precipitatiile variaza intre 540 mm la campie
si 1100 la munte iar directia predominanta a vântului este nord si nord-vest, viteza medie lunara fiind din nord-vest
de 4,1 m/s.
Vânturile predominante sunt cele dinspre nord-vest, dar nu lipsesc nici cele dinspre est si sud-est. Vânturile dinspre
est sunt uscate si calde vara si foarte reci iarna (crivatul).
In functie de varietatea conditiilor locale, pe cuprinsul judetului Bacau, putem distinge subunitati deosebite din
punctul de vedere al aspectelor climatice.
In zona montana din vest, temperaturile sunt mai coborate, cantitatile de precipitatii mai mari si se produc frecvente
inversiuni termice.
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Resurse naturale
Faptul ca judetul Bacau se situeaza la periferia arcului carpatic, cu o structura geologica complexa determina
existenta unor importante bogatii naturale.
Astfel, în zona flisului se exploateaza petrol sigaze naturale pe valea Tazlaului, intre Darmanesti si Zemes, in
depresiunea Darmanesti, pe valea Slanicului si cea a Oituzului (Hirja, Poiana Sarata).
In depresiunea Darmanesti-Comanesti se gasesc rezerve de carbune brun si lignit, iar la Târgu Ocna se exploateaza
sare. De interes deosebit sunt materialele de constructie, cum ar fi: gresii (Salatruc, Goioasa, Slanic Moldova), calcar
(Solont),caolin (Magura), argile, marne, gresii calcaroase.
Din albiile râurilor se extrag cantitati insemnate de balast si nisip.
O alta resursa naturala importanta o constituie izvoarele minerale cu ape carbogazoase, usor sulfuroase si atermale
de la Slanic-Moldova si Târgu Ocna. Padurile reprezinta o sursa importanta de materie prima pentru industria
lemnului exploatându-se anual cca. 650 mii metri cubi de material lemnos.
Populatia stabila a judetului Bacau
La data de 24.12.2012, conform recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 2011:
Populatia stabila preliminara: 583590 persoane (din care, femei: 294955 persoane)
Gospodariile populatiei: 222170 gospodarii
Locuinte conventionale: 267802 locuinte
Cladiri: 172612 cladiri (din care 172288 cladiri cu locuinte)
Populatia feminina este majoritara; ea reprezinta 50,5% din populatia stabila preliminara.
În municipii si orase locuiesc 41,5% dintre barbati si 43,5% dintre femei.
La nivelul judetului Bacau, densitatea populatiei este de 88,1 locuitori pe kmp.
Localitatile cel mai dens populate sunt: municipiul Bacau, municipiul Onesti, municipiul Moinesti, orasul Buhusi,
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orasul Comanesti, orasul Tg. Ocna si comunele: Pârgaresti, Magura, Hemeius, Gârleni, Tg. Trotus, Letea Veche,
Nicolae Balcescu, Cleja, Magiresti, Gioseni si Luizi Calugara.
Densitatile cele mai scazute s-au înregistrat în localitatile : Manastirea Casin, Asau, Izvoru Berheciului, Agas,
Vultureni, Brusturoasa si Filipeni.
Populaţia stabilă preliminară după limba maternă, la recensamântul din anul 2011, în judetul Bacău:
Populatie stabila preliminara :583590
Româna 567584
Maghiara 5152
Romani 8933
Ucraineana 20
Germana 52

Turca 46
Tatara 5
Rusa 39
Alta limba materna 592
Limba materna nedeclarata 1167

Structura populatiei stabile preliminare dupa religia declarata la recensamânt arata ca 81,2% dintre persoanele
din judetul Bacau sunt de religie ortodoxa; 16,3% s-au declarat de religie romano-catolica, 0,9% penticostala, iar
0,02% de religie reformata. Ponderi între 0,1% - 0,8% au înregistrat urmatoarele religii: greco-catolica, martorii lui
Iehova, baptista, crestina dupa evanghelie, ortodoxa, sârba, crestina de rit vechi, adventista de ziua a saptea.
Persoanele de alta religie decât cele prezentate mai sus reprezinta 0,1%. S-au declarat „fara religie” 247 persoane,
care reprezinta 0,04% din total; ateii detin opondere de 0,04% în totalul populatiei stabile preliminare (numarul
acestora fiind de 231persoane). Numarul persoanelor pentru care nu a fost înregistrata religia (nu au dorit sa o
declare sau nu erau prezente) a fost de 1,6 mii persoane, reprezentând 0,3% din populatia stabila a judetului.
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Gospodării
La recensamântul din anul 2011, în judetul Bacau au fost înregistrate 222,2 mii gospodarii ale populatiei, constituite
din 579,6 mii persoane. Astfel, 99,3% din populatia stabila preliminara a judetului se regaseste în gospodariile
populatiei, restul gasindu-se îngospodarii institutionale (camine studentesti, camine de batrâni, institutii de
protectie ac opilului etc.) sau reprezentând persoane fara adapost.
Locuinţe
La recensamântul din anul 2011 au fost înregistrate 172,6 mii cladiri, în care se afla 267,8 mii locuinte conventionale,
având 712,5 mii camere de locuit.
Chiar daca numarul cladirilor cu locuinte din mediul urban reprezinta numai 17,6 % din totalul înregistrat la
nivelul judetului Bacau, acestea sunt formate dintr-un numar mai mare de locuinte, si totusi ponderea locuintelor
conventionale din mediul urban (46,1%) nu o depaseste pe cea din mediul rural.
Structura fondului de locuinte pe forme de proprietate evidentiaza mentinerea proprietatii private particulare
ca preponderenta: 98,6% din totalul locuintelor (97,6% înmunicipii si orase, respectiv 99,5% în comune), urmata de
proprietatea de stat 1,2%(2,1% în municipii si orase, respectiv 0,4% în comune); celelalte forme de proprietate detin
împreuna restul de 0,2%.
Din totalul locuintelor conventionale din judet, 55,9% au alimentare cu apa în locuinta (91,6% în municipii si orase
si 25,4% în comune). Cele mai mari ponderi ale locuintelor care au alimentare cu apa sunt înregistrate în municipiul
Bacau (97,6%) si în urmatoarele localitati: municipiul Onesti, municipiul Moinesti, orasul Comanesti, orasul Tg. Ocna,
orasul Buhusi, orasul Slanic Moldova si comunele: Hemeius si Margineni.
La nivelul judetului Bacau, 80,7% din locuintele conventionale sunt dotate cu bucatarie în interiorul locuintei (93,4%
în municipii si orase si 69,8% în comune).
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În Municipiul Bacau, 95,9% din totalul locuintelor conventionale dispun de bucatarie în interiorul locuintei.
În 49 localitati se înregistreaza ponderi ridicate (peste 70,0%) ale dotarii locuintelor cu bucatarie, respectiv în
localitatile: municipiul Bacau, municipiul Moinesti, municipiul Onesti, orasul Slanic Moldova, orasul Buhusi, orasul
Comanesti, orasul Tg. Ocna si comunele: Zemes, Gârleni, Hemeius si Nicolae Balcescu.
Dotarea locuintelor cu baie este mai redusa, numai 51,1% din totalul acestora detinând o baie în interiorul locuintei.
Discrepanta dintre categoriile de localitati este mare, 86,6% dintre locuintele înregistrate în municipii si orase si
doar 20,8% dintre cele aflate în comune dispunând de baie în interiorul locuintei.
În municipiul Bacau, 94,7% din totalul locuintelor conventionale dispun de baie în interiorul locuintei.
Infrastructura de transport şi comunicaţii
Judeţul Bacău dispune de o densă reţea de drumuri în mare parte modernizate sau în curs de modernizare.
Lungimea totală a drumurilor publice este de 2455 Km din care 19,3 % drumuri naţionale, 34,7% drumuri judeţene
şi 46 % drumuri comunale.
Din municipiul Bacau pornesc 5 drumuri nationale asigurand legatura cu principalele centre din judetele invecinate.
Judetul Bacau este traversat pe directia Nord-Sud, de drumul european E85 care face legatura intre capitala si
Nordul tarii, respectiv cu principalul coridor care traverseaza Moldova spre Grecia şi Bulgaria la sud, Ucraina si Rusia
la nord.
Drumul naţional DN 2F leaga Bacăul de municipiul Vaslui spre Est iar spre Vest, municipiul Bacau comunică prin
drumul naţional DN11 (E577) cu municipiul Braşov.
Se face legătura, aşadar, spre coridoarele de circulaţie spre Ungaria, Austria, Germania, Italia, Franţa, Spania. DN 15
face legătura cu municipiul Piatra Neamţ şi cu centrele de interes turistic din zonă, iar legătura cu oraşele Moineşti şi
Comăneşti se face pe drumul naţional DN 2G.
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Municipiul Bacău este un important nod de cale ferată, situat pe una din magistralele feroviare ale 500, de
importanţă europeana Bucureşti - Ploieşti - Buzău - Focşani-Bacău — Suceava, dispunând de infrastructură modernă
pentru traficul de călători şi marfa.
Transportul feroviar se desfăşoară pe trei sectoare de linii, care străbat teritoriul judeţului, insoţind cursul
principalelor râuri: linia magistrală Suceava - Bucureşti, care străbate judeţul pe direcţia nord-sud, pe malul drept al
râului Siret, linia Adjud-Ciceu, cu prelungirea Comăneşti - Moineşti, construită de-a lungul Văii Trotuşului şi linia
Bacău -Piatra Neamţ, care urmează cursul râului Bistriţa.
Lungimea totală a reţelei de căi ferate pe teritoriul judeţului este de 226 Km. din care linii electrificate 191 Km
(85,5%).
Repartizarea geografică a căilor ferate asigură o bună legătură între oraşele şi centrele industriale ale judeţului cu
volum mare de transport, cât şi cu celelalte judeţe învecinate. Municipiul reşedinţă de judeţ Bacău, nu dispune de
legături solide pe cale ferată cu judeţele invecinate din vest şi est. Traseele secundare existente de căi ferate nu sunt
duble şi electrificate.
Legătura aeriană este asigurată de Aeroportul Internaţional Bacău, a cărui aerogară destinată transportului de marfă
şi persoane, asigură curse regulate către diferite destinaţii naţionale şi europene.
Turismul
Conform "Listei structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare clasificate" publicată de către Autoritatea
Naţională pentru Turism pe pagina web http://turism.gov.ro, în judeţul Bacău sunt inregistrate şi clasificate,
conform Ordinului Nr. 1051/03.03.2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor
de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, 154 de unităti de primire turistrică cu funcţiuni de cazare, cu
următoarea structură:
• Hotel — 16 unităţi;
• Hostel — 2 unităţi;
• Motel — 13 unităţi;
• Pensiune turistică — 97 unităţi;
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• Pensiune turistică rurală — 1 unitate;
• Vilă — 9 unităţi;
• Cabană turistică — 1 unitate;
• Bungalow — 1 unitate;

• Căsuţe tip camping — 6 unităţi;
• Popas turistic — 1 unitate;
• Camere de închiriat — 3 unităţi;
• Apartament de închiriat — 4 unităţi;

Turismul balneo-terapeutic
Conform "Listei localităţilor atestate ca staţiuni turistice" publicată de către Autoritatea Naţională pentru Turism pe
pagina web http://turism.gov.ro, in judeţul Bacău există două staţiuni turistice atestate: Slănic Moldova şi Târgu —
Ocna.
Statiunea turistică Slănic-Moldova este aşezată în partea de sud-vest a judeţului Bacău, într-o mică depresiune,
îngustă şi lungă, mărginită de culmi înalte, pe valea râului Slănic de unde şi-a luat şi numele, râu care îşi trage izvorul
de la 7 km de localitate, în muntele Şandru Mare (1.639 m).
În fundul văii Slănicului, cuprinsă din toate părţile de munţi, ţâşnesc din ambele maluri ale pârâului, peste 20 de
izvoare minerale. Ele sunt răspândite pe o distanţă de circa doi km, de la confluenţa Slănicului cu Slănicelul (550 m
altitudine) şi până la confluenţa Slănicului cu pârâiaşul Scărişoara, grupate câte 3-4 sau izolate la câte 50-150 m
unele de altele. Majoritatea izvoarelor sunt situate pe malul drept al apei.
Compoziţia apelor Slănicului a făcut obiectul de cercetare al multor medici şi oameni de ştiinţă români, care au scos
în evidenţă faptul că acţiunea apelor minerale se exercită atât prin factorul chimic, cât şi prin cel fizic
(radioactivitate, temperatură, osmoză, stare coloidală, disociere in ioni etc.), precum şi că apa aproape a fiecărui
izvor mineral intrebuintat in cură internă are proprietatea sa specifică. O serie de izvoare care contin, între altele,
într-o proportie remarcabilă, hidrogenul sulfurat sau siliciul (izvoarele de la Cascadă) au valoare terapeutică
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deosebită în tratarea bolilor otorinolaringologice şi a unor afectiuni bronho-pulmonare.
Salina Târgu Ocna este situată în inima Moldovei, pe pitoreasca vale a Trotuşului, în perimetrul oraşului Târgu Ocna
din judetul Bacău. Imensitatea golurilor, adevărate
catedrale săpate în sare, labirintul galeriilor în lungime
de mii de metri, biserica Sf. Varvara, sanatoriul, iti
creează impresia unui oraş scufundat în adâncuri şi
redescoperit pentru a fi din nou dăruit. În sanatoriul
amenajat la 130 m adâncime, în salină, se tratează cu
maximă eficienţă boli asmatiforme, maladii provocate
de poluare, sindromul de suprasolicitare, nevroze. În
cadrul sanatoriului subteran se face tratament
antireumatic.
Condiţiile de tratament sunt deosebite, pacienţii
beneficiind de asistenţă medicală, de bază materială
pentru desfăşurarea activităti sportive.
Foto: Salina Targu Ocna, Bacau
Poiana Sărată (pe Valea Oituzului, In zona colinară, la o altitudine de 450 m, la 33 km de municipiul Oneşti, pe
drumul naţional către Braşov), există ape minerale
asemănătoare cu cele de la Slănic Moldova. Cele 10 izvoare cartate sunt utilizate pentru tratarea bolilor reumatice; se
oferă conditii bune de cazare, alcătuind un cadru ambient deosebit de prielnic pentru relaxare.
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Foto din arhiva Atent Consult: Poiana Sarata, Bacau
Imagini turistice recunoscute pe plan national.

Sărata-Băi
La doar sapte kilometri de orasul Bacau se afla „Baza
de Spiritualitate si Tratament „Fericitul Ieremia“ Sarata
Bai“, care apartine acum Episcopiei Romano-Catolice
din Iasi. În afara piscinelor cu apa sarata, locatia ofera
si izvoare bogate în sodiu si magneziu. Turistii de

weekend vin aici pentru bai sarate la piscina sau în
cada dar si pentru petrecerea unor clipe linistite. Cura
de bai are efecte benefice în reumatism, dureri ale
muschilor, dar si în afectiunile pielii.

Foto din arhiva Atent Consult: Sarata- Bai, Bacau
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La nivelul Comunei Coţofăneşti întâlnim următoarele caracteristici:
Forme de relief, specificităţi, influenţe
Teritoriul comunei se incadreaza in zona dealurilor subcarpatice cu inaltime maxima de 450-550 m si cu o minima
de 125 m.
Principalele forme de relief ce caracterizeaza comuna sunt:
 zona de lunca:-lunca Trotusului si lunca paraului Balca
 zona de terasa:-panta cuprinsa intre 2% si 5%
 zona colinar:-deluroasa,pantele versantilor variaza intre 5% si 50%.
Caracteristici climatice:
Regimul climatic, specificităţi, influenţe:
Teritoriul comunei Coţofăneşti se incadreaza in zona climatului continental-umed, caracterizat prin temperaturi
medii anuale de 9,2 °C si cu veri calduroase si secetoase si ierni friguroase.
Dintre fenomenele climatice periodice prezintă interes ceaţa şi bruma.
Ceaţa se produce de regulă în anotimpul rece, cu valori maxime în decembrie şi ianuarie. În lunile de toamnă, ceaţa
este un fenomen frecvent şi pe văile râurilor, paraurilor, reducând gradul de luminozitate si vizibilitate.
Brumele se produc frecvent in lunile de tranzit (martie,aprilie,octombrie,noiembrie).
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Pătrunderea aerului continental rece din nord-est şi est în timpul iernii determină abateri de la media anuală de 4,1°C, iar vara, prin pătrunderea aerului continental cald din est şi mai ales din sud, temperatura medie a lunii iulie,
în ultimii ani se apropie de 23°C. Deci, variaţiile extreme sunt destul de mari. Predomină vânturile de nord, curenţii
descendenţi de pe versanţi. Crivăţul (vânt de nord şi de nord-est) aduce zăpezi, produce troieniri şi se resimte pe
teritoriul comunei. Începând cu luna aprilie se resimt vânturile din direcţia sud şi sud-est care aduc precipitaţii.
Vântul de sud-vest este prevestitor de secetă. Brizele din zona montană influenţează temperatura aerului şi produc
împrospătarea acestuia.
Frecventa cea mai mare a vantului pentru zona unde este situata comuna Coţofăneşti este pe directia V si SV.
Intensitatea cea mai mare este de 3,6 m/sec. Ca urmare a evaporării apei din râuri, lacuri şi bălţi, umiditatea
atmosferică este accentuată.
Regimul precipitatiilor- cantitati lunare si anuale, valori medii, valori extreme inregistrate, varfuri istorice
Precipitatiile medii anuale sunt de 619,4 l/mp. Nu se cunosc date despre valori extreme sau varfuri istorice.
Repartiţia precipitaţiilor în sezonul cald nu este uniformă, ele având un caracter torenţial.
Temperaturi – lunare si anuale, valori medii, valori extreme inregistrate, varfuri istorice
Temperatura medie a lunii cele mai calde este de 20 °C in iulie,iar a celei mai reci de 2,78 °C in luna ianuarie.
Nu se cunosc date despre varfuri istorice ale temperaturilor.
Fenomene meteorologice extreme- furtuni, tornade
Viiturile şi inundaţiile sunt hazardele naturale cu accentuat impact asupra reţelei de aşezări, căi de comunicaţie şi
terenuri din lungul albiilor râurilor şi pârâurilor de pe teritoriul. Viiturile sunt datorate ploilor abundente, topirii
zăpezilor sau combinării celor două fenomene. Cele mai frecvente viituri se înregistrează primăvara (30 – 50%) şi
vara. Viiturile şi inundaţiile catastrofale, cu asigurări de 0,5 – 1% au drept cauză principală cantităţile mari de
precipitaţii, cu un accentuat grad de torenţialitate, care se înregistrează după perioade cu solul puternic umectat şi
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capacitate de absorbire a apei redusă. Propagarea undelor de viitură este puternic modificată de activităţile
antropice.
Despăduririle masive au determinat o mărire a vitezei de concentrare a scurgerii, intensificarea proceselor de
eroziune, transport şi depunere a aluviunilor şi supraînălţarea albiilor din câmpii mărind riscul revărsărilor.
De asemenea, ca urmare a umiditatii crescute si a schimbarii climei la nivel global in ultimii ani se produc furtuni mai
violente, cu vanturi puternice si descarcari electrice ce au produs mici avarii la locuintele cetatenilor si la anexe,
ruperea ramurilor la copaci, etc. Pe teritoriul comunei nu s-au inregistrat fenomene extreme de natura tornadelor.
Reţea hidrografică
Cursuri de apă, debite normale, creşteri înregistrate, vârfuri istorice:
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei este strabatut de raul Trotus si paraurile Bilca si Borsani. In afara
acestor ape cu caracter permanent mai sunt si vaile adanci Pana si Tamasoaia care au apa in urma viiturilor. Pentru
raul Trotus si toate paraurile de pe teritoriul comunei este dominantă scurgerea de primăvară - fapt determinat de
topirea zăpezilor şi de ploile abundente din mai-iunie. Toamna, în toate aceste zone se produce cel mai mic volum al
scurgerii. Trotuşul are un debit mediu multianual de 23,4 m3/s. Atat raul Trotus cat si afluentii sai nu sunt
regularizati, albia lor fiind neuniforma, malurile lor fiind intretinute de primarie, de gospodariile localnicilor, in
functie de proprietati si accesul in incinta.
Cercetările geologice şi hidrogeologice efectuate până acum atestă că comuna Coţofăneşti dispune de bogate pânze
de ape subterane. Adancimea panzei freatice variaza intre 10 si 15 m,pe cumpene, 3-10 m pe versanti in partea lor
superioara si pe terase ,1,5-3 m in partea inferioara a versantilor si pe lunci.
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Bazine hidrografice, lacurile de acumulare, suprafeţe, volume
Pe teritoriul comunei cel mai important bazin hidrografic este bazinul hidrografic al râului Trotuş;
Râul Trotuş drenează zona montană şi mare parte din zona subcarpatică a judeţului.
Afluenţii săi mai importanţi sunt: Camînca, Asăul, Urmenişul, Plopu, Larga (pe stânga), Sulta, Ciobănaşul, Uzul,
Dofteana, Slănicul, Oituzul (pe dreapta).
În zona subcarpatică, Trotuşul primeşte Tazlăul şi Caşinul. Se varsă în râul Siret pe teritoriul judeţului Vrancea.
Lacuri, iazuri, suprafeţe, adâncimi
Pe teritoriul comunei exista Balta Raioasa, alimentata de izvoare, in suprafata de 18587mp, cu adancime de 2-3m. In
cazul revarsarii raului Trotus exista pericolul colmatarii acesteia.
Acumulări piscicole - suprafeţe
În comuna Coţofăneşti nu avem acumulări piscicole.
Amenajări hidrotehnice – diguri, baraje, alte lucrări de apărare împotriva inundaţiilor
Raul Trotus cat si afluentii sai nu sunt regularizati, albia lor fiind neuniforma, malurile lor fiind intretinute de
primarie, de gospodariile localnicilor, in functie de proprietati si accesul in incinta. Ca lucrari hidrotehnice s-au
executat lucrari de aparare a malurilor pe o portiune de 0,4km la paraul Bilca si 0,1km la paraul Borsani.

Page | 49

Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030
Comuna Coţofăneşti, Judeţul Bacău

Floră, faună şi soluri
Vegetaţia teritoriului face parte din zona de vegetaţie a pădurilor: subzona de vegetaţie a fagului şi a stejarului, iar în
cadrul acestora se păstrează vegetatia ierboasă spontană.
Dintre plantele colectate, determinate şi publicate în literatura de specialitate, pe raza comunei Cotofăneşti amintim:
-

coada calului (Equisetum arvense)
barba ursului (Equisetum palustre )
feriga comună (Dryopteris filix-mas)
ştirul (Amaranthus retroflexus)
ghiocelul (Galanthus nivlis)
iedera (Hedera helix)
mărul lupului (Aristolochia clematis)
piperul lupului (Asarum europaeum)
plămânărica (Pulmonaria officinalis)
brusturele (Arctium lappa)

-

ienupărul (Juniperus comunis)
bradul (Abies alba)
jugastrul (Acer Campestre)
arţarul (Acer platanoides)
arinul negru (Alnus glutinosa)
mesteacănul (Betula verucesa)
carpenul (Carpinus betulus)
alunul (Corylus avellana)
socul Sambucus nigra)

Vegetatia extrem de variata a comunei Coţofăneşti, cat si cadrul natural al acesteia, face posibila viata multor specii
de plante si animale. Padurea de pe raza comunei are si ea aportul ei substantial in ceea ce priveste dezvoltarea sub
aspect floristico-faunsitic a comunei.
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Foto: sursa – wikipedia - plămânărica (Pulmonaria officinalis), mărul lupului (Aristolochia clematis) si barba ursului (Equisetum
palustre)

Dintre plantele de nisip aflate în Lunca Trotuşului, specifice sunt scaiul dracului (Eryngium carnpestre) şi arbuşti
pitici ce intră în componenţa tufişurilor scunde cu porumbarul (Prunus spinosa), murul (Rubus fruticosus), măceşul
(Rosa canina).
Vegetaţia lemnoasă abundentă face posibilă existenţa multor specii de nevertebrate si vertebrate care alcătuiesc
reţele trofice foarte complexe.
Viaţa este foarte abundentă, fiind stratificată in ecosistemul de pădure. Se întâlnesc multe specii de animale foarte
bine adaptate la viaţa de pădure ca veveriţa, soareci de pădure, pârsul comun, iepurele, porcul mistreţ, lupul, vulpea,
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căprioara, bursucul, ursul.

Foto: sursa – wikipedia : Caprioara, bursucul si parsul de alun.

Caracteristicile pedologice ale solului
Sunt variate si fiind vorba de o arie larga ce cuprinde depozite de terasa inferioara si medie, vom face o descriere
generala a acestora, dupa compozitia granulometrica.
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Astfel, dupa patura de sol vegetal sau umplutura de pamant de la suprafata terenului, care de regula nu depaseste ca
grosime 0,5-0,6 m , vom intalni succesiv urmatoarele straturi:
un strat de nisip fin-mare, galben-cafeniu, uscat , a carui grosime variaza de la 0,7 la 3,0 m
un strat de praf nisipos-argilos(pe alocuri cu aspect loessoid) de culoare galbena, uscat, uniform ,compact,
caracteristic pentru zonele de pe terasa medie, cu o grosime medie de 12,0 m
stratul de aluviuni grosiere necoezive, alcatuit din pietris cu bolovanis si nisip, este indesat, practic
incompresibil si are o grosime ce depaseste cu certitudine 3m
In apropierea albiei Trotusului se intinde o zona de plaja bogata in nisip si pietris.

Foto: Sol aluvionar-sursa: wikipedia.
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Suprafaţa agricolă şi efectivele de animale din localitatea Coţofăneşti, conform datelor puse la dispoziţie de
către Primăria comunei, se prezintă astfel:
Suprafaţa totală a exploataţiilor(hectare), localitatea Coţofăneşti:
Tabelul nr. 4 – Suprafata exploatatiilor
Localitatea

TOTAL

6636 ha

Coţofăneşti

Suprafaţa agricolă utilizată şi alte suprafeţe(hectare), pe categorii de folosinţă, localitatea Coţofăneşti:

Tabelul nr. 5- Culturi si suprafete cultivate , 2019
Localitatea

Coţofăneşti

Teren arabil

Grâu

Porumb

Orzoaică

1897 ha

538

140

7

Suprafaţa
agricolă
utilizată
Floarea
Soarelui
138

Rapiţă

Culturi
legume

46

55

Page | 54

Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030
Comuna Coţofăneşti, Judeţul Bacău

Efective de animale(capete)pe specii, localitatea Coţofăneşti, la sfârsitul anului 2019

Tabelul nr. 6- efective de animale, 2019
Localitatea
Specii de
animale

Coţofăneşti

Bovine

Ovine +
Caprine

Porcine

Păsări

Cabaline

Familii de
albine

103

1180

605

8480

50

100

Ca si concluzii a primei parti de analiza a comunei Coţofăneşti, a incadrarii in spatiu si timp a acesteia cat si a
realizarilor de pana la acest moment, putem spune ca localitatea are o infrastructura tehnico-edilitara buna,
cu numeroase investitii atrase si puse in aplicare. Totodata, prin supafata agricola insemnata, putem afirma
ca localitatea are un important caracter agricol, suprafete insemnate fiind destinate culturilor mari.
Localitatea Coţofăneşti este astfel, reprezentativa in cadrul judetului Bacau, reusind prin resurse proprii,
atragere de fonduri europene dar si cu sprijun de la nivelul judetului, sa ridice nivelul de trai al cetatenilor sai.

Page | 55

Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030
Comuna Coţofăneşti, Judeţul Bacău

Resurse primare şi secundare
Resursele naturale
Pe teritoriul comunei Coţofăneşti nu au fost identificate
resurse ale subsolului care să fie de interes economic însă
suprafaţa agricolă si padurea, reprezintă resurse esenţiale în
dezvoltarea si funcţionarea comuniăţtii. Din totalul de 1897
ha de teren agricol deţinute de comuna Coţofăneşti, rezultă
cantităţi importante de cereale si plante tehnice.
Ca resurse naturale pe teritoriul comunei sunt produsele de
balastiera (pietris, nisip, balast), rachita pentru impletituri si
material lemons din paduri.
Comuna Coţofăneşti are un profil socio-economic principal si
predominant agricol si zootehnic bazat pe ferme particulare si
suprafete de teren pentru agricultura parcelate in exces.
Activitatile economice cu caracter agricol se desfasoara in cadrul gospodariilor individuale, atat in sectorul
productiei vegetale, cat si cresterii animalelor, cu rezultate minore din punct de vedere a cuantumului productiilor,
precum si a dezvoltarii sectorului zootehnic.
Suprafata ocupata de paduri, in comuna Coţofăneşti, reprezinta 58.36 % (3865,52 ha), fond forestier administrat de
Ocolul Silvic Caiuti – administrat de Directia Silvica Bacau, reprezentat de Ocolul Silvic Borsani si Brigada Silvica
Balca. Masa lemnoasa exploatata nu se exploateza masiv ci doar pentru material de constructii si aprovizionarea
populatiei, cu combustibil, fara valorificarea in totalitate a potentialului avantajului de a detine un fond atat de
bogat de padure, ce de-a lungul istoriei a hranit omul prin toate ofertele sale de produse primare.
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Fondul funciar
Cu o suprafaţă totală de 6636 ha, doar 3%( 199 ha) reprezinta suprafaţa intravilană, însă terenul agricol ocupă, 1897
ha insumand un procent de 28,59% din totalul suprafeţei fondului funciar din comuna Coţofăneşti.
Resurse antropice
Luând în considerare numărul de locuitori și suprafața deținută, Regiunea Nord-Est reprezintă cea mai mare regiune
de dezvoltare a României, însă ea se situează pe ultimul loc în raport cu nivelul de dezvoltare.
Infrastructura comunei Coţofăneşti este reprezentată de drumul national DN 11A, care prezintă anumite probleme
legate de starea drumurilor comunale, a trotuarelor sau de siguranța rutieră.
Suprafata totala a drumurilor din intravilanele localitatilor comunei Coţofăneşti ocupa 32.98 ha.
Zona CFR este reprezentata in intravilan prin terenul aferent haltei Balca, cu suprafafata de 1.10 ha.
Transportul public este asigurat prin CFR și prin microbuzele operatorilor economici care fac legătura cu orașele
apropiate, cu restul județului si cu localitățile din țară.
La sfârșitul anului 2011, fondul locativ din comuna Coţofăneşti se cifra la un număr de 1199 gospodarii, suprafața
intravilana a comunei fiind de 199 ha .
Comuna Coţofăneşti este racordată la rețeaua de furnizare a apei potabile.
In comuna Coţofăneşti nu exista retea de alimentare cu gaz, dar acest lucru se afla in preocuparile si strategia edililor
comunei, pentru viitor.
In comuna Coţofăneşti exista o centrala telefonica Romtelecom digitala, cu 400 posturi telefonice, amplasata la
oficiul postal Coţofăneşti.
Reteaua telefonica este aeriana, pe aceiasi stalpi ca si reteaua electrica de joasa tensiune in localitatile componente
ale comunei, iar in localitatea Coţofăneşti reteaua de telefonie este situata in subteran.
In comuna Coţofăneşti exista retea de cablu TV, cat si televiziune prin satelit cu diversi operatori.
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Numărul căminelor culturale existente în comună este in numar de patru , aflate in satele Coţofăneşti, Borsani, Balca,
Tamasoaia.
În satul reşedinţă de comună (Coţofăneşti), zona centrală cuprinde următoarele dotări: primărie, poliţie, poştă,
grădiniţă, școală, dispensar medical.
Asistenţa medicală este asigurată de un dispensar medical si un cabinet individual unde isi desfasoara activitatea 1
medic si 3 asistenti medicali. . Exista si un dispensar veterinar, unde isi desfasoara activitatea un medic veterinar si 2
tehnicieni veterinari.
ln intravilanul localitatii Coţofăneşti este amenajata o zona speciala pentru spatii verzi –parc, precum si o zona
sportiva pentru locuitori.
Resurse energetice
Avand în vedere că sectorul economic principal în comuna Coţofăneşti, este cel agricol, biomasa reprezentată de
partea biodegradabilă a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultură este o sursă regenerabilă ce prezintă
potenţial de dezvoltare.
Datorita localizarii comunei Coţofăneşti pe partea dreapta a Raului Trotus si pe cursul paraului Balca, pe teritoriul
acesteia exista cateva poduri, podete si pasaje: Pod Tamasoaia, Pod Borsani, Podet Coţofăneşti, Podet Balca, Podet
Tamasoaia, Punte metalica Balca. Toate acestea au nevoie de reabilitare, consolidare si refacere partiala sau integrala
in anumite cazuri, fiind in stare avansata de uzura. Detalierea problematicii podurilor si podetelor din comuna se
regaseste detaliat in partea finala a prezentei strategii, la capitolul destinat proiectelor propuse sau aflate in curs de
dezvoltare.
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Demografie
Situaţia demografică şi indicatori reprezentativi
Evoluţia si tendinţele demografice reprezintă repere de o importanţă majoră ce angrenează influenţe directe asupra
întregii comunităţi locale. De aceea, colectarea si prelucrarea informaţiilor veridice, cuantificate si actualizate,
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Coţofăneşti se ridica la 3.199 de locuitori, în scădere
față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.321de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt români (73,71%), cu o minoritate de romi (21,38%). Pentru 3,88% din populație,
apartenența etnică nu este cunoscută.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (78,46%), cu o minoritate de penticostali
(17,19%). Pentru 3,88% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Structura populaţiei după etnie
Tabelul nr. 7- Populatia, d.p.d.v. etnic la nivelul anului 2011(ultimul recensamant oficial);

Comuna Coţofăneşti

Populaţia stabilă
totală – 3199 loc.

ETNIA
Români

Rromi

Altă etnie

2358

684

124
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Populatia d.p.d.v etnic
4%

22%
Romani
Rromi
Necunoscuta
74%

Sursa: Directia Regională de Statistică Bacau / bacau.insse.ro/

Alte date statistice ce tin de structura populatiei este reprezentata de numarul de gospodarii, insumand un total de
1127, impartite pe cele 5 sate ale comunei dupa cum urmeaza:
-Coţofăneşti – 379 gospodarii, Bâlca – 318 gospodării, Borşani – 295 gospodării, Tămăşoaia – 124 gospodării si satul
Boiştea de Jos, cu 11 – gospodării .
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Structura populaţiei d.p.d.v. confesional
Tabelul nr. 8- Populatia, d.p.d.v. confesional la nivelul anului 2011;

Comuna Coţofăneşti

Populatia stabila
totala - 3199

RELIGIA
Ortodoxă

Penticostală

Altă religie

2510

550

124

Populatia d.p.d.v confesional
4%
17%
Ortodocsi
Penticostali
Alta religie

79%

Sursa: Directia Regională de Statistică Bacau / bacau.insse.ro/
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Evoluţia numărului de locuitori ai comunei Coţofăneşti:
Tabelul nr .9- Populatia, la ultimele doua recensaminte;

Nr.Crt.

Denumire

2002

2011

1.

Populaţia totală

3.321

3.199

Sursa: Directia Regională de Statistică Bacau / Bacau.insse.ro

La recensămantul din toamna anului 2011, datele statistice ale comunei Coţofăneşti, din punct de vedere etnic se
prezinta conform datelor de mai jos:
Tabelul nr. 10- Populatia, d.p.d.v. etnic la nivelul anului 2011;

Nr. Crt.

Coţofăneşti–Total
2011

Români

Romi

Necunoscută

1.

3.199

2,358

684

124

Sursa: Directia Regională de Statistică Bacau / Bacau.insse.ro
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Populaţia şi densitatea populaţiei – Regiunea Nord-Est / Judeţul Bacău:
Populaţia judeţului Bacău era la nivelul anului 2018 de 743574 locuitori. Raportată la suprafața județului de 6.621
km², se obţine o densitate de 112,3 loc/km².

Tabelul nr. 11- Populatia si densitatea populatiei la nivelul anului 2011;

Număr total persoane

Suprafață (km2)

Densitate (loc/km2)

6.621 km²

112.3 loc./km²

în anul 2018
Total

743574

Masculin

367746

Feminin

375828

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor I.N.S. 2018

Distribuţia pe sexe a populaţiei din judeţul Bacau este echilibrată: 49,46 %din locuitori fiind de sex masculin si
50,54% de sex feminin, respectiv 367746 persoane de sex masculin si 375828 persoane de sex feminin.
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Populaţia Judeţului Bacău pe medii de rezidenţă şi pe sexe în 2018:

Mediu Localitate

Total

Masculin

Feminin

Judeţul BACĂU

743574

367746

375828

Mediul urban

352415

169062

183353

Mediul rural

391159

198684

192475

Judeţul Bacău, ca unitate administrativ teritorială, face parte din grupa entităţilor mari ale ţării, populaţia acestuia
reprezentând 3.2% din populaţia ţării, ocupând locul al 6-lea după municipiul Bucureşti şi judeţele: Prahova, Iaşi,
Dolj şi Constanţa. Populaţia judeţului a înregistrat tendinţe diferite de creştere, cu ritmuri diferenţiate pe perioade,
rezultat al multiplilor factori de natură economică, socială şi demografică ce au acţionat în aceşti ani.
Numărul populaţiei stabile a judeţului Bacău la 1 ianuarie 2004 era de 712.397 locuitori în uşoară creştere faţă de
anii anteriori (sub 0.5% anual) între anii 1930-2004 populaţia judeţului a crescut cu 337.362 locuitori, reprezentând
89.95%, cu un ritm mediu anual de 1.1%, echivalent unui spor mediu anual de 5752 locuitori.
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Intre anii 1930-2004 au existat în dinamica demografică a judeţului unele oscilaţii determinate şi de legislaţia
existentă privind întreruperea sarcinilor. De remarcat că în raport cu evoluţia demografică a ţării, judeţul Bacău a
avut un ritm superior.
In judeţul Bacău există 3 municipii şi 5 oraşe, dar cu toate acestea, gradul mediu de urbanizare se situează sub
proporţia medie a populaţiei urbane pe ţară, care era în 1930 de 21.4%, iar în 2004 de 45.95%.
Odată cu dezvoltarea industrială a acestor oraşe au avut loc creşteri importante ale populaţiei şi în comunele din
împrejurimile acestora. S-a menţinut, de asemanea, fenomenul dezvoltării localităţilor din zona subcarpatică datorită
existenţei industriei forestiere, petrolifere şi carbonifere, cum ar fi comunele Asău, Agăş, Dofteana, Zemeş, Oituz şi
altele, în timp ce în partea de est a judeţului, unde predomină agricultura, numărul populaţiei a înregistrat scăderi
datorită migraţiei populaţiei din aceste locuri, care s-au deplasat spre obiective industriale ale judeţului nostru sau
ale altor judeţe.
Judetul Bacau se caracterizeaza printr-un grad inalt de omogenitate nationala.
Populatia stabila a judetului, repartizata dupa nationalitatea declarata este după cum urmează : 97,4 % români, 0,6
% maghiari, 0,1 % evrei şi 1,9 %.
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DENSITATEA
Densitatea populaţiei reprezintă numărul de persoane pe unitate de suprafaţă, măsurându-se în general în
persoane pe kilometru pătrat, obţinându-se prin împărţirea numărului de locuitori la suprafaţă în kilometri
pătrati.
Densitatea generală
Densitatea generală pe teritoriul comunei Coţofăneşti este de 48.32 locuitori / km². Prin comparaţie, densitatea la
nivel de judet este de 112.3 loc locuitori / km² iar a Romaniei este de 84,96 locuitori / km².
De-a lungul anilor, datorită schimbărilor în suprafaţa totală, dar si schimbării numărului de populaţie, densitatea s-a
modificat si ea.
Conform celor mai recente date statistice de la INSSE Bacau, la ultimul recensamant oficial, in anul 2011, populatia
totala a comunei Coţofăneşti pe sexe, se prezenta astfel:
Tabelul nr. 12 – Structura populatiei, INSSE, 2011 ;

Nr. Crt.

Coţofăneşti–Total 2011

1.

3199

Masculin

1577

Feminin

1622
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Mişcări ale forţei de muncă
Forţa de muncă din comuna Coţofăneşti exercită în general miscări pendulatorii zilnice. Sunt multe persoane ce fac
naveta în localităţile si orasele învecinate. Multi dintre locuitorii comunei se ocupă cu activităţi ce ţin de domeniul
agro-zootehnic iar o altă parte sunt înglobaţi în activităţi ce ţin de administraţia publică, învăţămant si diverse
societăţi comerciale locale.
Populaţia salariată a comunei Coţofăneşti, pe domenii de activitate în anul 2018 :

Procentele ocupării forţei de muncă locale
pe domenii
Servicii

Agricultura

Economie

10% 0%
20%

70%

Fig.7 - Salariati pe domenii de actvitate, la nivelul anului 2018 ;
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Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Bacau / Bacau.insse.ro

Forţa de muncă în judeţul Bacău
Potrivit INS, efectivul de salariați din județul Bacău, la finalul lunii august 2019, a fost de 114.799 de persoane , cu
1.681 de persoane mai multe față de aceeași lună a anului trecut.
Județul Bacău este al doilea din Regiunea Nord-Est din punct de vedere al efectivului de salariați, după Iași
(177.149). La polul opus se situează județele Botoșani și Vaslui, care nu au nici măcar jumătate din numărul de
salariați înregistrat în județul Bacău.
Din cele 114.799 de persoane aflate în câmpul muncii în județul Bacău, la sfârșitul lunii august 2019, cele mai multe
își desfășoară activitatea în servicii (68.747). În industrie și construcții lucrează 42.992 persoane, iar în agricultură
puțin peste 3.000 de persoane.
Pe de altă parte, în județul Bacău figurează circa 140.000 de pensionari, revenind în medie 122 de salariați la 100 de
salariați.
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TIPURI TERITORIALE DE AŞEZĂRI
Mărimea demografică
Din punct de vedere al mărimii demografice, după numărul de locuitori (3199 populaţie totală), comuna Coţofăneşti
se încadrează în categoria localitatilor mijlocii din tara noastra. Localitatea este o comună cu cinci sate componente,
satul central Coţofăneşti, cel care da si numele localitatii si satele apartinatoare: Borșani, Bâlca, Tămășoaia și Boiștea
de Jos.
Suprafaţa totală ocupată cu construcţii reprezintă aproximativ 96 ha la nivelul întregii comune, suprafata in crestere,
constructiile noi fiind cu 5% mai multe in ultimii 3 ani.
În raport cu relieful
Teritoriul comunei se incadreaza in zona dealurilor subcarpatice cu inaltime maxima de 450-550 m si cu o minima
de 125 m.
Principalele forme de relief ce caracterizeaza comuna sunt:
zona de lunca-lunca Trotusului si lunca paraului Bâlca;
zona de terasa-panta cuprinsa intre 2% si 5%;
zona colinar-deluroasa,pantele versantilor variaza intre 5% si 50% .
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Tipul funcţional
Comuna Coţofăneşti, ca tip funcţional de asezare rurală face parte din categoria asezărilor cu funcţii predominant
agricole având funcţie cerealier – zootehnică.
Suprafaţa totală a comunei este de 6.636 ha din care 199 ha intravilan şi 6.137 ha extravilan.
Dupa destinatie, suprafata comunei este impartita astfel:
Teren agricol: 1897 ha, reprezentând un procent de
28,59% din suprafaţa totală a comunei, clasificat astfel:
• teren arabil: 1302 ha;
• păşuni: 357 ha;
• făneţe: 147 ha;
• vii: 68 ha;
• livezi: 22 ha;

Teren neagricol: 4739 ha reprezentând un procent de
71.41%
din suprafaţa totală a comunei. clasificat
astfel:
• păduri: 4136 ha;
• ape, bălţi: 102 ha;
• drumuri: 108 ha;
• curti, constructii: 96 ha;
• teren neproductiv: 297 ha;
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ATRACTIVITATEA ECONOMICĂ
O viziune revitalizantă asupra dezvoltării locale prin crearea unui cadru favorabil antreprenoriatului,
incluziune socială si un grad sporit de ocupare a forţei de muncă, vor constitui fundamentul pentru
recosntrucţia economiei locale, care poate oferi cea mai bună combinaţie între mediul rural si cel urban.
În vederea poziţionării comunei Coţofăneşti ca piaţa de desfacere pentru produsele locale si generatoare de locuri de
muncă, atractiv pentru locuitori, infrastructura reprezintă baza acestui proces de dezvoltare.Diferenţele dintre
mediul urban si cel rural din judeţul Bacau sunt semnificative, iar o interconectare a nivelului de dezvoltare impun o
aliniere a căilor de transport la standarde normale, care să confere un nivel ridicat de mobilitate a populaţiei.O
infrastructură modernă poate contribui pe de o parte la atragerea investitorilor în mediul rural iar pe de altă parte
la atragerea populaţiei din mediul urban spre cel rural.
Desi la nivel naţional aderarea Romaniei la Uniunea Europeană a însemnat si atragerea de fonduri pentru
infrastructura spaţiului rural, aceasta prezintă minusuri în multe din comunele Romaniei, fiind la un nivel sub
european. Comuna Coţofăneşti, reprezintă un exemplu pozitiv din acest punct de vedere, beneficiind de o
infrastructura mult imbunatatita fata de cea a multor comune din judet.
Situatia comunei Coţofăneşti la momentul analizei prezentului document programatic, se prezinta astfel:
Tabel nr. – 15 Infrastructura locala curenta;

CATEGORIE de INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ
Retea alimentare apa potabila
Retea canalizare ,statie epurare si tratare ape reziduale
Retea alimentare gaz metan
Serviciu de salubrizare
Electricitate
Iluminatul public
Retea de drumuri:asfaltate, pietruite, de pamanat :

PROCENT ACOPERIRE
98%
0%
0%
95%
100%
98%
50% asfaltate 50% pietruite/de pamant
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Internet
100%
Telefonie mobila
100%
Telefonie fixa
100%
Daca ar trebui sa facem o scurta analiza a infrastructurii curente din comuna Coţofăneşti, putem spune ca localitatea
dispune in mare parte de o infrastructura generala buna, cu multe sectoare acoperite integral ca si utilitate publica.
Drumurile comunale asfaltate in procent de 50%, reteaua de alimentare cu apa potabila si electrificarea, sunt
punctele forte ale localitatii.
Transportul în comună este asigurat de linii particulare de microbuze care fac legătura cu principalele localităţi si
orase din apropiere.
Transportul pe calea ferata apartine regionalei Galati. Comuna este deservita de halta Balca pe linia CF 501 AdjudSiculeni ce face legatura intre CF 500 si CF 400. In ceea ce priveste transportul marfurilor pe calea ferata exista un
serviciu ce coordoneaza miscarea marfurilor.
Detalierea necesarului curent al infrastructurii comunei, se regaseste in partea finala a prezentului document, in
sectiunea alocata portofoliului de proiecte.

Foto puse la dispozitie de Primarie: Drumuri interioare, comuna Coţofăneşti
Page | 72

Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030
Comuna Coţofăneşti, Judeţul Bacău

Agenţi economici locali
Pentru a intregi imaginea comunei Coţofăneşti din punct de vedere economic, vom mentiona cativa dintre
intreprinzatorii locali.
O comunitate are nevoie de investitii si investitori, are nevoie de inovatie si ambitie, de deschidere spre nou, de
incercare si reusita, in lungul drum al dezvoltarii economice.
De ce sunt importanti investitorii si oamenii de afaceri locali? Ei bine, fara ei, fara aportul lor financiar, inglobarea
fortei de munca de la nivel local, cat si taxele si impozitele care se duc atat catre bugetul local cat si cel de stat, s-ar
contabiliza intr-un mare minus iar mult dorita autofinantare bugetara si dezvoltare socio-economica, nu s-ar mai
putea intampla.
Nr. crt Denumire
Domeniu de activitate
1
ARCOMLINK 2015 SRL
Activitati telecomunicatii
2

BMG HOLDING SRL

Fabrica de mobila

3

PAF TRANS ANNE SRL

Comert cu amanuntul

4

SC ANASAN MED SRL

Activitati de asistenta medicala

5

CEC BANK

Activitati bancare

6

SC PETREGOLD SRL

Comert cu amanuntul

7

SC PORTELLO SRL

Comert cu ridicarea materialului lemnos si de constructii

8

VASILIADA

Activitati referitoare la sanatatea umana

9

CAR-RENEL-FE

Activitati de creditare
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10

COM TRANS SOREA

Extractia pietrisului si nisipului

11

PFA DAMIAN GHEORGHE

Fabricarea produselor de morarit

12

SC VASIOIU MIXT

Comert cu amanuntul

13

EMIL&ANY ALIMENT TRADING SRL

Comert cu amanuntul

14

NICU&ALINA TRADE SRL

Comert cu amanuntul

15

VIOMAR TRADE COMPANY SRL

Comert cu amanuntul

16

KID SPEDITION

Transporturi rutiere de marfuri

17

NEW ZOOPROD

Comert cu amanuntul

18

ALIVALNIC

Comert cu amanuntul

19

COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU

Activitati de tartare, captare si distributia apei

Comuna Coţofăneşti beneficiaza de prezenta pe teritoriul ei, a catorva agenti ecomomici de dimensiuni medii, care
acopera mai multe domenii de activitate precum: extractia nisipului si pietrisului, agricultura, comert.
Societatile comerciale care isi desfasoara activitatea pe raza localitatii, inglobeaza forta de munca locala specializata,
formata la locul de munca sau necalificata.
Tot sub aspect economic, localitatea prin reprezentantii de la nivel local, isi doreste atragerea de noi investitii si
investitori care sa inglobeze cat mai multi localnici dintre cei considerati a fi o forta de munca apta si disponibila.
Tot aici este de mentionat deschiderea si sprijinul autoritatilor locale in dezvoltarea de noi afaceri in localitatea
Coţofăneşti, care sa conduca la o buna dezvoltare a acesteia sub aspect socio-economic a cetatenilor comunei.
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Educaţie
În perioada 2021-2030, comuna Coţofăneşti îsi propune si o îmbunătăţire continuă si permanentă a
domeniilor de referintă din spaţiul local precum: învăţămant, sănătate, asistenţă socială cat si toate celelalte
servicii publice de care depinde calitatea si standardul de viaţă al populaţiei din mediul rural.

Cadrul strategic pentru educaţie si formare le-a permis ţărilor UE să identifice patru obiective comune pentru a aborda
aceste provocări până în 2020 dar si in perioada programatica 2021 -2027: realizarea obiectivelor programului de
învătare pe tot parcursul vieţii si ale programului privind mobilitatea, îmbunătăţirea calităţii si eficienţei educatiei si
formării, promovarea echităţii, coeziunii sociale si cetăţeniei active, stimularea creativităţii si inovării, inclusiv a
spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie si de formare. Masura continua si pe actuala sesiune de
dezvoltare strategica a educatiei la nivel european.

Fiecare ţară din UE răspunde de sistemele sale de educaţie si formare, politica UE având rolul de a veni în sprijinul
măsurilor luate la nivel naţional si de a ajuta la soluţionarea provocărilor comune, cum ar fi îmbătrânirea populaţiei,
lipsa lucrătorilor calificaţi sau concurenţa mondială.

UE oferă o platformă de schimb de bune practici, colectând si difuzând informatii si statistici si furnizând consultanţă si
sprijin în favoarea reformelor educaţionale.
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Context actual general
Formele sistemului de învăţămant din comuna Coţofăneşti, cuprind urmatoarele categorii: prescolar, primar si
gimnazial.
Comuna dispune de 4 institutii de învătământ :
Scoala Generala cu clasele I- VIII Coţofăneşti cu 8 sali de clasa;
Scoala cu clasele I – IV Balca cu 4 sali de clasa;
Scoala cu clasele I- IV Borsani , cu 8 sali de clasa;
Scoala cu clasele I- IV Tamasoaia, cu 4 sali de clasa;
La nivelul institutiilor educationale si de invatamant isi desfasoara activitatea 34 de cadre didactice ce ofera o
pregatire la cele mai bune standarde educationale tinand cont si de contextul actual in care se desfasoara activitatea
didactica.
Scolile comunei dispun de dotările necesare desfăsurării unui act didactic de calitate (cabinete scolare, terenuri de
sport, computere cu acces la Internet).
Scoala generala cu clasele I- VIII Coţofăneşti beneficiază de încălzire centrală, echipament sportiv, sali de sport,
cabinet de informatica, laboratoare. In incinta scolii functioneaza si Gradinita cu program normal, Coţofăneşti.
In cadrul unitatilor scolare din comuna Coţofăneşti invata 110 Prescolari si 522 Scolari. In comuna nu exista
posibilitatea continuarii studiilor, ca urmare a desfiintarii Scolii de Arte si Meserii Coţofăneşti. Elevii comunei
migreaza pentru continuarea studiilor si nu numai, in orasele cele mai apropiate: Onesti – aflat la 24 km distanta si
Adjud – aflat la aproximativ 16 km.
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Prin programul National de Redresare si Rezilienta, cauzat de criza provocata de Covid-Sars Cov2, invatamantul va
primi un buget de peste 6% dintr-un total de peste 33 miliarde €, buget destinat dotarii si modernizarii institutiilor
de invatamant, cat si dotarii la cele mai inalte standarde ale elevilor, cu echipamente destinate studiului la distanta
sau in regim on-line.
In acest sens, institutiile educationale din Romania, sunt invitate sa prezinte planuri concrete de dezvoltare si
reabilitare a scolilor cat si a institutiilor de cultura de pe raza localitatilor.
Pe raza comunei Coţofăneşti mai functioneaza si 4 camine culturale reabilitate: Tămăşoaia, Borşani, Bâlca si
Coţofăneşti (in incinta acestui camin functioneaza si o biblioteca cu peste 1000 de volume).

Foto puse la dispozitie de Primarie: Şcoli din comuna Coţofăneşti
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Sport şi agrement
Dezvoltarea oricărei comunităţi este indispensabilă de factorul de petrecere a timpului liber si de opţiunile
recreaţionale existente. La mai bine de 13 ani de la intrarea tarii noastre in UE, putem afirma cu tarie ca indiferent de
locul in care traim pe teritoriul Romaniei, cu totii avem si simtim nevoia unor momente de deconectare, de relaxare
si conectare sociala, altfel decat prin activitatile noastre cotidiene.
Asigurarea accesului locuitorilor comunei la zone de relaxare si petrecere a timpului liber reprezinta un obiectiv
important pentru edilul comunei, astfel incant pe lista de proiecte figureaza crearea de facilitati in acest scop:
amenajare zona Lunca Trotus si parcuri pentru copii si tineret in satele Borşani, Bâlca, Tămăşoaia.

Foto puse la dispozitie de Primarie: Parcul si centrul comunal din comuna Coţofăneşti
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In satul Coţofăneşti, langa cladirea in care functioneaza Primaria si Consiliul Local Coţofăneşti, a fost amenajat
Parcul Comunal Coţofăneşti, care dispune de spatii verzi, spatii pentru odihna si loc de joaca pentru copii. Localitatea
dispune in total de 2 parcuri la nivel local. In aceeasi zona a fost construit si un monument ridicat in cinstea eroilor
din satele Coţofăneşti, Tamasoaia si Boistea de Jos.
Pe teritoriul comunei exista un stadion de fotbal dotat cu tribune si vestiare.
De asemeni, se doreste reinfiintarea echipei de fotbal AS Speranta Coţofăneşti, din Liga 5 care a fost desfiintata in
anul 2018.

Foto pusă la dispozitie de Primarie: Teren de sport din comuna Coţofăneşti
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Sănătatea
„Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul decent al stării de sănătate a populaţiei si al calităţii serviciilor medicale

rurale” reprezintă obiectivul principal al strategiei nationale Orizont 2025. În acest context, cresterea accesibilităţii la
serviciile medicale presupune implementarea unor investiţii majore în spaţiul rural, care să raspundă problemelor de
sănătate publică prioritare si nevoilor grupurilor vulnerabile.Prin urmare, cresterea finanţării serviciilor sanitare si un
management mai eficient al resurselor existente reprezintă priorităţi ce trebuie implementate , avand în vedere că
dezvoltarea socială este influenţată direct de investirea în capitalul uman.”
Din punct de vedere medical, comuna Coţofăneşti este deservită de 1 medic la o populaţie de 3199 locuitori, ceea ce
este insuficient. Prin comparaţie, media naţională este de 23.4 medici/10.000 locuitori.
Serviciile medicale în marea majoritate a cazurilor în zonele rurale, pot fi catalogate drept precare si insuficiente,
neadaptate populaţiei, situandu-se cu mult sub nivelul serviciilor medicale oferite în zonele urbane. În acest cadru
general, comuna Coţofăneşti nu reprezintă o excepţie, gradul de asigurare cu servicii medicale cu personal calificat
fiind scăzut, numărul medicilor fiind insuficient în raport cu numărul de locuitori.
Situaţia curentă în ceea ce priveste sănătatea, la nivelul comunei Coţofăneşti, anul 2019, se prezintă astfel:
Medici

1

Asistenti medicali

3

Dispensar

1

Farmacie

1

Farmacisti

2
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Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Coţofăneşti, este elaborata intr-o perioada tulbure din punct de vedere
medical, atat la nivel national cat si international. Pandemia noului Coronavirus, a pus la grea incercare sistemele
medicale ale celor mai dezvoltate tari de pe glob si implicit sistemul medical romansec. Cu atat mai importanta
devine sanatatea si serviciile medicale oferite locuitorilor unei tari, dovedinsu-se iata, inca o data, ca fara preventie,
promovarea corecta si generala a tuturor informatiilor medicale, orice sistem medical, poate colapsa datorita
supraaglomerarii intr-un timp foarte scurt.

În acest context medical general şi în concordanţă cu strategia de ţară, ţintele 2030 sunt:
Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare si consiliere pentru promovarea prevenției si
adoptarea unui stil de viață fără riscuri,
Digitalizarea completă a sistemului de sănătate si, implicit eliminarea documentelor si registrelor tipărite pe
suport de hârtie, pentru a eficientiza si a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura populației accesul
rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente si medicamente si pentru monitorizarea eficientă a nevoilor
Reducerea prevalenței mortalității materne si infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col uterin si a
sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile si defavorizate
Reducerea mortalității materne si mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE
Cresterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, prin
dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți, organizații internaționale
cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum si alți factori interesați
Promovarea constientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului si crearea unui mediu în care cetățenii
afectați se simt acceptați si unde pot cere ajutor
Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză si combaterea hepatitei si a altor boli transmisibile
Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire si tratament si
prin promovarea sănătății si bunăstării mintale
Reducerea mortalității cauzate de boli cronice
Reducerea consumului de substanțe nocive.
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Mediu

Provocarea actuală în domeniul protejării mediului înconjurător constă în găsirea unei relaţii de
sustenabilitate între mediu si cresterea economică continuă. Calitatea vieţii generaţiilor prezente si viitoare
depinde de factorii de mediu si de măsurile de prevenţie adoptate de fiecare comunitate în parte.
Contextul actual general
La nivelul judeţului Bacau, calitatea aerului este permanent monitorizată prin intermediul unei reţele complete de
analize ce permit evaluarea aerului. Concluziile acestor analize au identificat sursele principale de poluare din
judeţul Bacau, ca fiind date de: industrie, agricultură, asfalt, utilizarea carburanţilor, încălzire si salubritate.
Calitatea apei de suprafaţă
Apele de suprafaţă de pe teritoriul judeţului Bacau aparţin bazinul hidrografic al râului Trotuş, pe cursul inferior al
Bistriţei şi pe cel mijlociu al Siretului. Calitatea apei de suprafaţă la nivelul comunei Coţofăneşti este influenţată de
pericolele naturale înregistrate precum furtuni, inundaţii, posibile alunecări de teren si secete.
Produsele pentru protecţia plantelor
Limitarea utilizării produselor agrochimice(îngrăseminte si pesticide) si încurajarea dezvoltării si utilizării de
produse ecologice în vederea atingerii obiectivelor agriculturii durabile reprezintă măsuri ale legislaţiei europene. În
acest sens, promovarea unei agriculturi în acord cu protejarea mediului este o necesitate si la nivelul comunei
Coţofăneşti.
Calitatea solurilor
Calitatea solurilor depinde foarte mult de activităţile umane , dar si de fenomenele fizice naturale. Dezvoltarea
acţiunilor antropice, cat si fenomenele fizice naturale pot avea influenţe negative asupra calităţii solului. De aceea,
printre principalele probleme care afectează solurile sunt alunecarile de teren, eroziunile torentiale si de suprafaţă,
acidifierea, cat si excesul de umiditate.
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Capacitatea administraţiei publice locale
Prioritatea Guvernului Romaniei în domeniul administraţiei publice locale impune realizarea unei reforme concrete
prin care profesionalismul, transparenţa si responsabilitatea să fie caracteristici si atribute ale administraţiei publice
romanesti. Cresterea gradului de informare, constientizare si responsabilizare a structurilor din administraţiile locale,
precum si cresterea transparenţei si eficienţei instituţionale se numară printre măsurile menite să apropie
administraţia de cetăţean si să reducă vulnerabilitatea la corupţie.
Contextul general actual
Dezvoltarea durabilă a unei comunităţi implică si un proces de modernizare si adaptare a administraţiei publice
locale la contextul naţional si european, cu atat mai mult cu cat atragerea de fonduri nerambursabile prin proiecte
investiţionale viabile reprezintă o sursă importantă de venituri pentru administraţia locală.
Sediul administraţiei publice locale este localizat în comuna Coţofăneşti într-un imobil reabilitat. De asemenea,
primăria comunei Coţofăneşti este racordată la reţeaua de telefonie fixă si mobilă si la reţeaua de internet.
În comuna Coţofăneşti, autonomia locală se realizează sub directa conducere a autorităţilor publice locale,
constituite din:
- Consiliul local, care hotărăste în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care aparţin
de competenţa altor autorităţi publice sau centrale;
- Primarul(ca autoritate executivă): asigură respectarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor,
precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor, hotararilor si ordonanţelor Guvernului si Hotărarilor
Consiliului local.
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În vederea aplicării activităţilor date în competenţa sa, primarul comunei Coţofăneşti este susţinut de un aparat de
specialitate, pe care îl conduce. Acesta este structurat pe compartimente funcţionale, distribuite pe diferite
domenii(financiar, juridic, administrativ, social, cultural, de mediu etc). De asemenea, administraţia publică locală
pune la dispoziţia populaţiei comunei si servicii de evidenţă a populaţiei.
Autonomia locală a comunei Coţofăneşti, are în vedere organizarea, funcţionarea, competenţele si atribuţiile precum
si gestionarea resurselor, care aparţin comunei, centralizate în cadrul inventarului domeniului public aprobat prin
Hotărare de Guvern.De asemenea, în scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au
dreptul să instituie să perceapă impozite si taxe locale si să aprobe bugetul local propriu în condiţiile legii.
Administratia publică locală Coţofăneşti, are la momentul scrierii prezentului document programatic,
urmatoarea structură departamentală:
Departamentul

Numele şi Prenumele

Primar

Olariu Viorel

Viceprimar

Antohi Florin

Contabil

Iacomi Iulia

Secretar

Manea Vasile

Compartiment financiar-contabil, integrare europeana

Miftode Manuela
Antohi Gabriela Adina
Apostu Mihaela
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Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului

Uleru Eena

Compartiment agricol si cadastru funciar

Moisă Veta
Andronache Teodora

Birou juridic, administratie locală, asistentă socială,
secretariat

Savin Tatiana
Savin Tina- Georgiana
Ailenei Liliana
Dumitru Daniela

Compartiment protectie civilă

Miftode Petre

Compartiment politie locală

Plop Dumitru – Sebastian
Popescu Liviu
Butu Dănuț
Ghitu Vasile

Biblioteca comunală

Mocanu Carmen

Conform legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza
autonomia locala in comuna Coţofăneşti sunt Consiliul Local, format din 13 consilieri ca autoritate deliberativa si
Primarul, ajutat de un viceprimar, ca autoritate executiva.
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Foto: imaginea organigramei, la momentul scrierii prezentei strategii

Page | 86

Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030
Comuna Coţofăneşti, Judeţul Bacău

Situaţia funcţiilor din cadrul Primăriei Coţofăneşti, la momentul scrierii Strategiei de Dezvoltare locală:
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Din punct de vedere financiar, veniturile pe anul precedent(2020) ale Primăriei Coţofăneşti, au fost:
Venituri totale

6.431,258

Venituri proprii

1.803.679

Venituri curente

5.451.357

Venituri fiscale

5.043.659

Venituri nefiscale

407.698

Subventii de la alte nivele ale administratiei

949.961

Cheltuieli totale

6.453.412

Cheltuieli curente

4.279.926

Cheltuieli pentru investitii

2.173.486

Buget preconizat

8.271.200
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Ordine şi siguranţă publică
In comuna Coţofăneşti functioneaza un post de politie care are
un numar de 3 angajati ce au ca responsabilitate mentinerea
ordinii si sigurantei in toate satele apartinatoare comunei
Coţofăneşti.
Numărul redus de infracţiuni din comuna Coţofăneşti reflectă
faptul că situaţia infracţională nu prezintă probleme majore,
aceasta fiind ţinută sub control de activitatea constantă
desfasurată de organele de poliţie pentru asigurarea unui
climat de ordine si siguranţă publică.
De asemenea, la nivelul comunei Coţofăneşti, funcţionează si
serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă avand
urmatoarele atributii pricipale:
Foto pusa la dispozitie de Primarie: Post politie, Coţofăneşti

desfăsoară activități de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a măsurilor de
apărare împotriva incendiilor;
verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice si dispozițiilor care privesc apărarea
împotriva incendiilor, în domeniul de competență;
asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protecția persoanelor,
a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență.
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Comuna Coţofăneşti face parte din Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală „Valea Trotușului Bacau"
GAL „Valea Trotușului Bacău” se întinde atât în partea de sud-vest a județului Bacău (16 localități), cât și în nordvestul județului Vrancea (1 localitate). GAL-ulare în componență 17 localități:
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Teritoriul Gal Valea Trotușului este reprezentat de resurse naturale bogate, de caracteristici geografice favorabile cu
o structură geologică complexă, relieful include zone armonic proporționate de câmpie, deal, munte, astfel zonă
poate fi caracterizată de potențial comercial, industrial și cultural deosebit.
Toate aceste resurse pot fi valorificate pentru diversificarea tipurilor de activități care stimulează economia locală,
urmărind dezvoltarea tuturor sectoarelor, dar mai ales cel al agriculturii, silviculturii și pescuitului, care a prezentat
cea mai mare cifra de afaceri pe întregul teritoriu al GAL Valea Trotușului, raportată la numărul de salariați, în anul
2014 (525,90 mii lei/salariat).
Unul dintre elementele importante ale abordării LEADER este inovarea, obiectiv vizat a fi atins prin măsurile din
Strategia de dezvoltare Locală a GAL Valea Trotușului. De asemenea, LEADER vizează o dezvoltare echilibrată a
teritoriului, fapt demonstrat prin diversitatea și complexitatea măsurilor și obiectivelor propuse în cadrul strategiei.
Un alt aspect important în implementarea LEADER este necesitatea promovării dezvoltării locale prin dezvoltarea
activităților de către comunitățile locale, prin acțiuni de conștientizare și informare a locuitorilor, prin abordarea
integrată și inovativă a problematicilor de importanță locală.
Din analiza teritoriului rezultă că teritoriul Gal se bucură de o continuitate geografică, dar și culturală, socială fiind o
zonă cu specific omogen. Activitatea economică a teritoriului s- a dezvoltat pe baza resurselor locale și în funcție de
influențele de la nivel național.
Cele 3 obiective de dezvoltare rurală stipulate în Reg. UE nr. 1305-2013, art. 4 vor fi atinse prin implementarea
măsurilor propuse prin SDL și obținerea indicatorilor de rezultat propuși.
Sprijinirea înființării de forme asociative de cooperare, măsura 1 din cadrul SDL răspunde obiectivului de dezvoltare
rurală 1 Favorizarea competitivității agriculturii. Obiectivul specific al măsurii este creșterea competitivității și a
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cooperării operatorilor locali din sectoarele agricol, alimentar și forestier prin constituirea a cel puțin unei forme
asociative de cooperare, până în anul 2018. Această măsură vine în sprijinul realizării măsurii trei deoarece
parteneriatele încheiate și formele asociative înființate vor putea aplica pentru obținerea de fonduri în vederea
promovarea lanțurilor alimentare integrate.
Prin intermediul măsurii 2 sunt vizateinvestițiile în înființarea, dezvoltarea, modernizarea și diversificarea activității
fermelor mici și medii, măsura care permite fermierilor să își dezvolte activitatea curentă și să creeze produse locale
tradiționale de calitate. Obiectivul specific al măsurii este îmbunătățirea capacității de producție locală prin
sprijinirea înființării, modernizării și diversificării activității a minim 6 microferme mici și medii.
Măsura 3 sprijină crearea de noi unități de colectare și procesare a produselor agricole locale și promovarea
lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare. Obiectivul
specific al măsurii este dezvoltarea capacității locale de producție a produselor cu înaltă valoare adăugată prin
sprijinirea înființării a minim 2 noi unități de colectare si procesare.
Investițiile neproductive în gestionarea zonei Natura 2000 reprezintătema măsurii 4, care contribuie la Obiectiv de
dezvoltare rurală:2 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice și la
prioritatea P4 - Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură. Obiectivul
specific al măsurii esteconservarea biodiversității și promovarea patrimoniului natural prin investiții tangibile
și/sau intangibile în cadrul a cel puțin unui sit Natura 2000 până la sfârșitul anului 2019.
Măsura 5 presupune înființarea sau dezvoltarea activităților neagricole în spațiul rural, activitate ce contribuie la
atingerea Obiectivului de dezvoltare rurală 3 și prioritatea P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a
dezvoltării economice în zonele rurale. Obiectivul specific al măsurii este dezvoltarea antreprenoriatului prin
susținerea înființării de start-up-uri pe sectoare de activități neagricole noi sau slab dezvoltate și crearea a minim 14
locuri de muncă.
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În cadrul SDL sunt încurajate achiziționarea de dotări și servicii pentru sprijinirea conservării patrimoniului material
și imaterial local. Acestea vor fi accesate prin măsura 6, a cărei obiectiv este sprijinirea conservării și valorificării
patrimoniului material și imaterial local prin achiziționarea de dotări și servicii, până în anul 2019.
Investițiile locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii
aferente vor fi finanțate prin măsura 7, măsura care contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare rurală 3, iar
obiectivul specific al măsurii este îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin realizarea de investiții la scară mică,
investiții de agrement și culturale.
Măsura 8 din cadrul SDL sprijină identificarea persoanelor dezavantajate din comunități marginalizate și propunerea
unui plan de măsuri care ajute la combaterea sărăciei, ceea ce duce la atingerea priorității 6, Promovarea incluziunii
sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale și a domeniului de intervenție 6B Încurajarea
dezvoltării locale în zonele rurale.
Pentru a crește gradul de competitivitate a proiectelor de cooperare, Gal Valea Trotușului lansează intenția de a
desfășura activități de cooperare interteritorială sau cooperare transnațională pentru a avea acces la informații și
experiențe din alte state europene sau alte teritorii unde sunt implementate strategii de dezvoltare locală. Schimbul
de bune practici este un prilej de cunoaștere a modalităților de abordare a problemelor cu care se confruntă
comunitatea, de identificare a unor soluții inovatoare. În cadrul proiectelor de cooperare vor fi implementate
activități de genul: promovarea de produse tradiționale, practici și tehnologii noi, promovarea grupurilor de
producători existenți, promovarea acțiunilor culturale.
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Anual, in comuna Coţofăneşti, se omagiaza un eveniment de mare insemnatate pentru comunitate si anume, ziua
Eroilor Neamului, , luptătorii neamului românesc.
In timpul Primului Război Mondial, comuna Coţofăneşti a găzduit Regimentul 24 al Armatei României, Comandamentul
armatei, unde a venit si generalul Averescu, dar si pe Regina Maria, care si-a transformat propria casă în spital de
campanie (Centrul spitalelor de campanie de pe Valea Trotusului).

Foto puse la dispozitie de Primarie: ‘’Ziua Eroilor Neamului’’ - Coţofăneşti
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La capitolul Biserici/Mănăstiri, în comuna Coţofăneşti există cinci lăcaşuri de cult şi anume:
Biserica „Sf.Gheorghe” Coţofăneşti

Biserica penticostala-Coţofăneşti

Biserica „Pogorarea Sfantului Duh”-Borşani

Biserica penticostala Tamasoaia

Biserica „Sfantul Nicolae”-Bâlca

Foto puse la dispozitie de Primarie: Biserici comuna Coţofăneşti
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ANALIZA SWOT – COŢOFĂNEŞTI
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DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Puncte tari
amplasare teritorială favorabilă din punct de vedere al accesibilității rutiere (comuna Coţofăneşti este
situată la doar 16 km de municipiul Adjud si 75 km fata de capitala de judet Bacau, accesul rutier relizanduprin drumul national DN 11A.
existența în comuna Coţofăneşti a unor societăți comerciale si persoane fizice autorizate active in diferite
domenii;
existența unei forțe de muncă disponibilă, aptă, pregatită pentru integrarea pe piața muncii;
existența unei suprafețe agricole extinse la nivelul comunei (1897ha), care poate fi utilizată pentru o gamă
largă de culturi agricole cerealiere si legumicole;
rețele de comunicații si IT dezvoltate, necesare pentru dezvoltarea antreprenorială a comunei;
infrastructură dezvoltată în domeniul comerțului si alimentației publice;
existența potențialului pentru obținerea de produse agricole ecologice;
existența materiilor prime pentru dezvoltarea industriei alimentare;
preţul scăzut al forţei de muncă;
lipsa aglomerării populaţiei la nivel local, comuna Coţofăneşti având o densiate redusă a populației de
112.3 locuitori/km²;
potențialul demografic al comunei Coţofăneşti în ceea ce priveste populaţia activă tanăra, pregătită în
domenii de activitate diverse, diponibilă pentru a fi inglobata in cazul demarării anumitor investitii sau
dezvoltării de afaceri la nivel local;
cifră de afaceri ascendentă în ultimii ani, cu preponderență cea mai ridicată în domeniul agriculturii si
comerțului;
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Puncte slabe
resurse financiare locale insuficiente;
orientarea agenților economici cu precădere spre comerțul din alimentația publică;
insuficienta promovare a IMM-urilor locale de a participa la licitații pentru derularea unor investiții
locale;
lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea noțiunilor de marketing, management, asigurare a
calității în IMM-urile din județ;
ponderea ridicată a populației ocupate în agricultură si administrația publică locală;
informare precară a operatorilor economici activi pe raza comunei referitor la normele europene din
domeniul de activitate;
lipsa infrastructurii de asistență pentru afaceri necesară antreprenorilor actuali si potențiali;
ponderea redusă a investițiilor străine si a agenților economici în sectorul productiv si de servicii;
lipsa unor inițiative antreprenoriale de prelucrare si industrializare a produselor agricole obținute pe
plan local;
lipsa promovării oportunităţilor de finanţare a afacerilor prin accesarea fondurilor europene;
capacitatea redusă a mediului de afaceri local de a susţine investiţii cu potenţial inovativ;
promovarea redusă a produselor alimentare tradiţionale obţinute pe plan local;
lipsa campaniilor de promovare a finanţării mediului de afaceri din fonduri nerambursabile;
interes scazut al agentilor economici locali pentru formarea profesionala a angajatilor;
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Oportunităţi
utilizarea fondurilor nerambursabile europene pentru dezvoltarea IMM-urilor si pentru încurajarea de
start-up-uri în vederea diversificării serviciilor oferite în spațiul rural;
existența programelor guvernamentale de susținere a sectorului privat si a creării de noi locuri de muncă;
cooperarea mediului privat cu autoritatea publică locală, unitățile de învățământ pentru integrarea pe
piața muncii a elevilor absolvenți ai liceelor de profil tehnologic;
oferirea de facilități investitorilor străini de către administrația publică locală;
promovarea utilizării tehnologiilor moderne, performante în activitățile economice si în agricultură;
dezvoltarea pieței de produse locale agricole ecologice;
valorificarea terenurilor agricole degradate si pregătirea acestora pentru practicarea unei agriculturi
ecologice;
promovarea si stimularea asociațiilor agricole pentru o exploatare intensivă a terenurilor;
dezvoltarea meseriilor tradiţionale;
existenţa programului Rabla pentru achiziţionarea de tractoare/utilaje agricole;
promovarea oportunităţilor locale de afaceri în rândul potenţialilor investitori români si străini;
potential agricol si zootehnic;
potential pentru utilizarea surselor regenerabile de energie(solara, biomasa)
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Riscuri
menținerea crizei economice sau sanitare mondiale cu efecte negative asupra puterii de cumpărare a
populației;
adaptabilitatea scăzută la schimbare a agenților economici si a forței de muncă;
existența importurilor de produse agricole din țări beneficiare a unor fonduri substanțiale de sprijinire
a sectorului agricol, care împiedică producătorii locali în desfacerea produselor proprii;
nivelul ridicat de fiscalitate si birocrație care pot determina orientarea investitorilor străini spre alte
zone;
blocarea creditării cauzată de climatul de criză mondial;
lipsa lichidităților care conduc la falimentarea unor microîntreprinderi;
practicarea agriculturii cu utilaje uzate fizic si care au o productivitate scăzută;
continuarea fenomenului de migrare a forţei de muncă către zone mai dezvoltate;
scăderea calitativă a pregătirii profesionale a resurselor umane;
instabilitate legislativă cu repercusiuni asupra activităţii agenţilor economici;
lipsa de receptivitate a populaţiei din mediul rural la programele de finanţare din fonduri
guvernamentale sau europene;
lipsa retelei de gazificare, ceea ce poate conduce la pierderea unor potentiali investitori;
resurse financiare insuficiente în cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri europene
nerambursabile.
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INFRASTRUCTURĂ

Puncte tari
accesul rutier se realizează prin DN 11A , DJ 119G, DC 117, DC 116 A, capitala de judet Bacau, se afla la o
distanta de 75 km fata de centrul comunei;
Aeroportul International Bacau, aflat la aproximativ 57 km fata de centrul comunei;
acesibilitate facila la reteaua rutiera si feroviara;
asfaltarea a aproximativ 50% din reteaua de drumuri a comunei;
statie CFR si gara existenta in Coţofăneşti, halta Bilca
existența unei infrastructurii a telecomunicațiilor dezvoltată;
existența unui spatiu suficient pentru dezvoltare unei infrastructuri economice;
sistem de energie electrică si iluminat public la nivelul intregii comune;
existența unei infrastructuri educaționale, sociale, sportive, medicale, bune comparativ cu alte localităţi
din judeţ;
existenta proiectelor de investitii ce vizeaza refacerea podurilor din comuna, reabilitarea drumurilor,
extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si infiintarea retelei de canalizare la nivelul comunei.
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Puncte slabe
inexistenta unei retele de canalizare;
drumurile pietruite si de pamant insumeaza in procent destul de ridicat, aproximativ 50% din suprafata
retelei de drumuri interioare;
existenta unor resurse naturale limitate;
lipsa sau proportia scazuta a izolaţiei termice a clădirilor din comuna Coţofăneşti (publice si private);
contaminarea pânzei freatice din cauza scurgerilor din fosele septice ale gospodăriilor datorită lipsei
reţelei de canalizare centralizată;
inexistența unei rețele de distribuție a gazului metan;
risc ridicat de inundatii, cu efecte negative asupra infrastructurii tehnico-edilitare.
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Oportunităţi
existența fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltare si modernizarea infrastructurii rutiere
si a infrastructurii tehnico-edilitare;
potențial de dezvoltare a surselor alternative de energie;
existența unor programe guvernamentale pentru reabilitarea termică a clădirilor;
existenţa Programului Prima Casă, care sprijină tinerii în achiziţionarea sau construirea unei locuinţe,
inclusiv in mediul rural;
apartenenta comunei Coţofăneşti la un Grup de Actiune Locala, în vederea obtinerii de resurse
financiare dezvoltării si reabilitării infrastructurii fizice de bază.

Riscuri
lipsa capacităţii de cofinanţare si/sau a capacității de asigurare a TVA-ului aferent, în implementarea
unor proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere din fonduri nerambursabile;
întârzierea implementării unor proiecte investiționale în infrastructura fizică de bază din cauza
contestațiilor la procedurile de achiziții publice organizate pentru contractarea lucrărilor de construcții;
interesul scăzut al potenţialilor investitori cauzat de starea precară a infrastructurii;
fonduri insuficiente de la bugetul local pentru modernizarea infrastructurii rutiere;
poluarea apelor din comuna Coţofăneşti ca urmare a deversării apelor uzate în mod necontrolat;
tendința de crestere a prețurilor la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic si a energiei
electrice.
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EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI SĂNĂTATE

Puncte tari
derularea în cadrul unităților de învățământ a unor programe de incluziune socială a elevilor cu părinți
plecați în străinătate, proiecte de implicare a părinților în actul educațional precum si proiecte de intervenție
pentru reducerea agresivității;
frecvența ridicată a elevilor în unitățile de învățământ din comuna Coţofăneşti;
nivel bun de dotare a unitatilor educationale(scoali+gradinite) de pe raza localitatii Coţofăneşti;
existența cadrelor didactice calificate si dedicate procesului educațional din comuna Coţofăneşti;
implicarea unităților educaționale în activități si evenimente culturale;
existenţa a patru cămine culturale dar si a unei biblioteci, toate funcţionale în cadrul comunei
Coţofăneşti;
păstrarea si conservarea unor evenimente si tradiţii locale, in comuna Coţofăneşti;
accesul facil la servicii medicale, prin distanţele relativ scurte până la cel mai apropiat spital (Adjud – 16
km, Onesti – 24km);

Puncte slabe
tendința de scădere a populației scolare si a cadrelor didactice din mediul rural;
insuficiența numărului de calculatoare din instituțiile educaționale;
lipsa conectării la internet a tuturor participantilor la actul de învățământ;
fonduri insuficiente pentru premierea performanței scolare a elevilor;
starea motivațională scăzută a cadrelor didactice cauzată de lipsa unor facilități pentru predarea actului
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educațional în mediul rural;
stare materială precară si nivel scăzut de cultură si instruire al unor familii;
dotarea partiala cu sisteme de supraveghere si securitate din unităţile de învăţământ;
dezinteres ridicat pentru cultură si evenimente culturale;
frecvente schimbari legislative privind sistemul de invatamant romanesc;
migrarea persoanelor talentate spre mediul urban;
posibilități reduse de susținere din bugetul local a evenimentelor culturale locale;
lipsa unei programări anuale a unor evenimente cultural-recreative;
insuficiența numărului de medici la nivelul comunei Coţofăneşti;
insuficienţa cabinetelor medicale de familie;
lipsa unor programe educaţionale pentru sănătate, în special de diseminare a informaţiilor privind
prevenirea bolilor;
infrastructură sanitară deficitară;
lipsa dotărilor de specialitate în cabinetele medicale existente la nivel local;
lipsa unui centru de analize medicale în comuna Coţofăneşti;
lipsa interesului locuitorilor pentru efectuarea analizelor perioadice;
existența unei suprasolicitări a cadrelor medicale.
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Oportunităţi
promovarea derulării unor programe de dezvoltare a resurselor umane în acord cu cerințele de pe piața
muncii din fonduri nerambursabile;
existența programelor de formare continuă a cadrelor didactice;
posibilități reale de accesare a fondurilor europene pentru dotarea cu echipamente IT si didactice a
unităților educaționale;
existența Programului Guvernamental de acordare a unei mese in cadrul scolilor si gradinitelor;
colaborare bună cu Inspectoratul Scolar Județean Bacau;
dezvoltarea de parteneriate pe teme educaționale cu instituții publice, ONG-uri;
organizarea mai multor activităţi extrascolare în cadrul instituţiilor educaţionale existente;
posibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile pentru activităţi culturale precum si pentru
reabilitarea monumetelor istorice;
valorificarea sărbătorilor locale ca si evenimente culturale;
realizarea unor parteneriate de promovare cu instituţii culturale din alte localităţi sau din alte ţări;
existenţa fondurilor europene pentru reabilitarea structurilor sanitare si dotarea corespunzătoare;
îmbunătăţirea comunicării/colaborării dintre cabinetele medicale din spațiul rural si spitalele de la nivel
judeţean;
înfiinţarea de ateliere vocaţionale, centre de zi, centre comunitare, unde persoanele cu nevoi speciale să
desfăsoare activităţi care să le faciliteze reintegrarea;
promovarea posibilităților de dezvoltare a unor cabinete medicale în spațiul rural prin atragerea de
fonduri nerambursabile.
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Riscuri
modificările legislative frecvente ale sistemului educațional la nivel național;
programe scolare încărcate si greoaie, neadaptate cerinețelor de pe piața muncii;
scăderea nivelului de trai atât pentru profesori cât si pentru elevi si părinți;
birocrație excesivă în accesarea fondurilor guvernamentale si europene;
motivație scăzută a elevilor pentru educație;
riscul abandonului scolar pe fondul trecerii la invatamantul on-line pe fondul pandemiei de coronavirus
instabilitatea cadrelor didactice cauzată de migrarea acestora spre mediul urban;
lipsa condiţiilor atractive pentru cadrele didactice tinere (salarizare, condiţiile din scoli, locuinţe sociale
etc.);
scăderea interesului actorilor locali pentru cultură, din cauza nivelului scăzut de trai;
diminuarea fondurilor publice pentru instituţii culturale.
costurile ridicate ale serviciilor medicale;
număr restrâns de furnizori privați de servcii medicale în spațiul rural;
deprecierea stării de sănătate a populației din mediul rural;
politica de salarizare în domeniul sănătăţii slab motivantă pentru specialisti.
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RESURSE UMANE, PIAŢA MUNCII

Puncte tari
existența unei forțe de muncă tinere, disponibile în comuna Coţofăneşti, aprox. 55 % din populatie;
gradul de pregatire destul de ridicat din punct de vedere educational al populatiei active din comuna
Coţofăneşti;
repartizarea echilibrată a populaţiei pe sexe;
disponibilitatea populației active de angajare în diverse domenii / meserii;
context natural favorabil dezvoltării afacerilor în domeniul agricol, dar si în domeniul serviciilor, oferite
populației locale;

Puncte slabe
sporul natural negativ înregistrat în comuna Coţofăneşti, coroborat cu tendinta de îmbătranire a
populaţiei stabile;
migrarea persoanelor cu pregătire profesională, în special în străinatate;
capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor comunei Coţofăneşti;
pierderea progresivă a resursei umane calificate din cauza lipsei de oportunități si a unei perspective de
dezvoltare economico-sociale;
ponderea ridicata a persoanelor asistate financiar prin sistemul de prestaţii sociale;
grad scăzut de diversificare a structurii ocupaţionale;
lipsa cunostinţelor specifice necesare demarării unei afaceri;
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lipsa programelor de formare profesională continuă a angajaţilor din diferite domenii;
lipsa ofertelor de muncă atractive pentru persoanele cu studii superioare;
dezvoltarea scăzută a mediului de afaceri de la nivel local ce cauzează lipsa locurilor de muncă;
lipsa ofertelor locurilor de muncă pentru persoanele vulnerabile;
slaba inserţie pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap.

Oportunităţi
existența unor reglementări care stipulează acordarea de facilități angajatorilor care creează noi locuri de
muncă pentru someri, tineri absolvenți sau persoane cu handicap;
implicarea autorităților locale în problemele comunității, în vederea identificării de soluții financiare,
materiale;
promovarea programelor de reconversie profesională si atragerea de finanțatare europeană
nerambursabilă în acest sens;
implicarea agenţilor economici în finanţarea serviciilor sociale si ca parteneri în proiectele sociale;
înfiinţarea de centre de instruire si formare profesională pentru persoanele mature cu handicap;
introducerea unor programe educative în vederea dezvoltării calităţilor anteprenoriale ale elevilor,
tinerilor;
oferirea de facilităţi în vederea menţinerii resurselor umane cu studii superioare sau specializate;
dezvoltarea competenţelor anteprenoriale si manageriale ale resurselor umane din IMM-uri;
adaptarea programei scolare la cererea de pe piaţa muncii.

Page | 109

Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030
Comuna Coţofăneşti, Judeţul Bacău

Riscuri
pierderea oportunităţilor de finanţare europeană din cauza slabei capacităţi de management de proiect a
instituţiilor sociale beneficiare;
criza economică sanitara si financiară de la nivel naţional dar si mondial, ce are impact asupra dezvoltării
economice si a pieţei locurilor de muncă;
cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii, economiei locale si asistenței
sociale în perspectivă;
cresterea somajului în rândul absolvenților de liceu;
câstigul salarial scăzut al angajaţilor ce determină exodul forţei de muncă calificată în ţări din Uniunea
Europeană cat si spre zone/orase dezvoltate din tara;
instabilitatea economiei naţionale si persistenţa crizei economico-financiare;
reticenţa/inadaptabilitatea populaţiei cu privire la programele de reconversie profesională, în funcţie de
solicitările existente pe piaţa muncii.
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MEDIU

Puncte tari
platformele de gunoi au fost închise iar serviciul de salubrizare este de 95% la nivelul comunei;
inexistența unor poluatori industriali la nivelul comunei Coţofăneşti;
oportunități de valorificare a energiei alternative ;
existenta rețelei de alimentare cu apă pentru 98% dintre locuitorii comunei Coţofăneşti;
potențial ridicat pentru practicarea unei agriculturi ecologice durabile;
existenta perdelelor forestiere;
colectarea selectiva a deseurilor la nivelul comunei Coţofăneşti;

Puncte slabe
reţea de canalizare inexistenta la nivelul comunei Coţofăneşti;
epurarea necorespunzătoare a apelor, cu efecte negative asupra mediului înconjurător;
calitatea apei de suprafață necorespunzătoare din cauza fenomenelor meteorologice care produc
inundații sau alunecări de teren;
poluarea apelor subterane ca urmare a deversării necontrolate a agenților economici, accidentelor
precum si din cauza inexistentei retelei de canalizare;
depozitare necorespunzatoare a deseurilor in vecinatatea zonelor rezidentiale;
insuficienta preocupare a agenților economici în recuperarea si refolosirea ambalajelor;
lipsa unei infrastructuri de monitorizare permanentă a factorilor de mediu de către autoritatea publică
locală;
slaba constientizare a populaţiei si a agenţilor economici în privința protecției mediului;
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Oportunităţi
existența fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea zonelor rurale si protejarea mediului
înconjurător (împădurirea terenurilor degradate, eliminarea eroziunii si curățirea cursurilor de apă,
conservarea biodiversității, promovarea agriculturii ecologice, gestionarea deseurilor reciclabile);
existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru extinderea si modernizarea sistemelor de
apă si apă uzată;
existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea termică a clădirilor;
posibilitatea stabilirii de parteneriate între autoritatea locală si ONG-uri pentru promovarea
responsabilității asupra mediului;
desfăsurarea de campanii de informare si educare a populaţiei referitoare la principiile colectării
selective a deseurilor si implementarea unui sistem eficient de colectare selectivă si reciclare a deseurilor;
receptivitatea populaţiei la campaniile prin care se promovează colectarea deseurilor din echipamente
electrice si electronice;
posibilitatea practicării agriculturii si turismului ecologic;
dezvoltarea pieţei de reciclare a deseurilor/materiilor prime rezultate din procesarea deseurilor;
amenajarea zonelor de camping, astfel încât să se minimizeze impactul acestor activităţi asupra comunei.

Riscuri
schimbări climaterice datorate încălzirii globale pot duce la inundaţii si alunecări de teren;
lipsa receptivității populației la campaniile de promovare a colectării selective a deseurilor;
reducerea spaţiului verde ca urmare a dezvoltării economice a comunei;
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dezinteresul operatorilor economici de protejare a mediului înconjurător;
poluarea accidentală a apelor de suprafaţă;
exploatarea intensivă a fâneţelor; lipsa depozitelor de deseuri conforme;
schimbari climatice care favorizeaza cresterea frecventei ploilor torentiale care genereaza inundatii si
calamitarea culturilor agricole;
risc de seceta severa.
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Viziune
Prin intermediul Strategiei de dezvoltare, comuna Coţofăneşti îsi propune o abordare revitalizantă a viziunii asupra
dezvoltării locale prin crearea unui centru rural de competitivitate la nivel judeţean bazat pe crestere sustenabilă,
mediu favorabil antreprenoriatului, incluziune socială si un grad sporit de ocupare a forţei de muncă. Alături de acesti
vector, promovarea identităţii culturale va constitui fundamentul pentru reconstrucţia economiei locale, într-un ritm
gradual, care să reducă disparităţile si echilibrul nivelului de dezvoltare între mediul rural si cel urban.
Viziunea de dezvoltare prezintă stadiul ce se doreste a fi obținut de comuna Coţofăneşti până în orizontul de timp
2030, ca urmare a implementării de măsuri si acțiuni propuse si detaliate în prezentul document strategic de
dezvoltare.
Dezvoltarea infrastructurii rutiere, hidroedilitare, a structurii pentru susținerea afacerilor, vor contribui la o crestere
economică locală, cu efecte directe asupra calității serviciilor publice furnizate populației din comuna Coţofăneşti.
În vederea susținerii economiei locale, comuna Coţofăneşti va urmări o valorificare echilibrată a resurselor de care
dispune, a avantajelor deținute în raport cu celelalte comune din județul Bacau, pentru a deveni un pol economic
important la nivel județean si regional.
Realizarea progresului dorit, impune o etapizare a gradului de implementare a strategiei în vederea unei dezvoltări a
comunei Coţofăneşti în acord cu oportunitățile oferite de Uniunea Europenană, coroborate cu nevoile populației. O
abordare sustenabilă implică o viziune asupra standardelor urmărite atât la nivel național cât si la nivel european
transpusă în idei de proiecte si direcții de dezvoltare prezentate în prezentul document programatic.
O dezvoltare a spriritului antreprenorial este esențială si va genera efecte benefice asupra posibilităților de angajare
la nivel local, orice unitate economică nou înființată contribuind la crearea de noi locuri de muncă.
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În perioada 2021-2030, comuna Coţofăneşti îsi propune si o îmbunătățire continuă si permanentă a domeniilor de
referință din spațiul local, precum învățământ, sănătate, asistență socială, salubritate, iluminat public si toate
celelalte servicii publice de care depinde calitatea si standardul de viață a populației.

Misiune
Misiunea Strategiei de dezvoltare a comunei Coţofăneşti în orizontul de timp 2021-2030 este de a crea premisele
necesare unei dezvoltări economice si sociale integrate, care să conducă pe termen mediu si lung la un nivel sporit de
bunăstare a locuitorilor si la transformarea comunităţii într-un centru comercial si rezidenţial rural cu impact la nivel
microregional.
Valori
Activitatea actorilor implicaţi în implementarea strategiei de dezvoltare vor avea ca referinţă următoarele valori:
Responsabilitate
 actorii responsabili de implementarea strategiei îsi asumă angajamentul de a realiza obiectivele strategice în
perioada de referinţă, cu asumarea răspunderii pentru eventualele nereguli.
Transaprenţă
 persoanele responsabile de implementarea strategiei vor asigura accesul persoanelor interesate la informaţii
cu caracter public, vor consulta periodic localnicii si vor publica pe site-ul primăriei informaţii despre
proiectele propuse spre implementare/implementate.
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Profesionalism si etică
 în exercitarea activităţilor previzionate la nivelul strategiei, personalul va avea un comportament profesionist,
bazat pe principii morale puternice, scopul final fiind de a obtine rezultate rapide si eficiente.
Încredere
 parteneriatul prevăzut a fi realizat între actorii vizaţi de prezenta strategie va fi unul bazat pe o colaborare
strânsă, bazată pe comunicare permanentă. De asemenea, în vederea câstigării încrederii localnicilor se va
asigura transparenţa în activitatea administraţiei publice.
Inovare
 constituie pilonul principal în dezvoltarea comunei Coţofăneşti, competitivitatea si progresul local fiind
asigurate de această valoare. Astfel, vor fi folosite procedee de lucru îmbunătăţite, eficiente si eficace, care să
contribuie semnificativ la reducerea disparităţilor de la nivel local.

Obiectivul general
Valorificarea superioară a resurselor existente în comuna Coţofăneşti, în vederea dezvoltării si diversificării durabile a
economiei locale, având ca motivaţie centrală îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei si a tuturor dimensiunilor acestui
concept.
Obiectiv strategic 1
Modernizarea si extinderea infrastructurii;
Obiectiv strategic 2
Dezvoltarea economica a comunei;
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Obiectiv strategic 3
Dezvoltarea serviciilor publice;
Obiectiv strategic 4
Asigurarea calitatii mediului si a conditiilor de locuire;
Obiectiv strategic 5
Dezvoltarea capacitatii administrative

Domenii prioritare
Domeniul prioritar 1- Dezvoltarea gradului de accesibilitate si de acces la servicii publice
Măsura 1.1 Reabilitare/modernizarea infrastructurii rutiere de interes local
Măsura 1.2 Extinderea si reabilitarea reţelelor de utilităţi publice
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Domeniul prioritar 2- Stimularea dezvoltării sectorului investiţional
Măsura 2.1 Valorificarea resurselor autohtone prin iniţiative de afaceri private locale
Măsura 2.2 Diversificarea economiei rurale prin promovarea de activităţi economice alternative în mediul rural
Măsura 2.3 Susţinerea dezvoltării sectorului agro-zootehnic si desfacerii produselor pe piaţa locală
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Domeniul prioritar 3- Alinierea standardelor de calitate a vieţii rurale la exigenţele Uniunii Europene
Măsura 3.1 Consolidarea fondului locativ existent
Măsura 3.2 Modernizarea infrastructurii educaţionale
Măsura 3.3 Reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor publice de sănătate
Măsura 3.4 Crearea, reabilitarea, modernizarea, infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea cu echipamente
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Domeniul prioritar 4- Îmbunătăţirea mediului natural si a managementului deseurilor în spaţiul rural
Măsura 4.1 Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate
Măsura 4.2 Educare si informare privind consumul responsabil de energie
Măsura 4.3 Eficientizarea energetică pentru clădirile instituţiilor publice
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Domeniul prioritar 5- Optimizarea serviciilor administraţiei publice locale
Măsura 5.1 Furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice
Măsura 5.2 Dezvoltarea capitalului uman din administraţia publică
Măsura 5.3 Promovarea parteneriatelor si colaborărilor interinstituţionale în regiune.
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Dezvoltare durabilă
Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio-economica, al
caror fundament il reprezinta in primul rand asigurarea unui echilibru intre aceste sisteme socio-economice si
elementele capitalului natural.
Cea mai cunoscuta definitei a dezvoltarii durabile este cu siguranta cea data de Comisia Mondiala pentru Mediu si
Dezvoltare(WCED) in raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut si sub numele de Raportul Brundtland: „
dezvoltarea durabila este dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoilor prezentului, fara a compromite
posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi”.
Durabilitatea pleaca de la ideea ca activitatile umane sunt dependente de mediul inconjurator si de resurse.
Sanatatea, siguranta sociala si stabilitatea economica a societatii sunt esentiale in definirea calitatii vietii.
Dezvoltarea economica nu poate fi oprita, dar strategiile trebuie schimbate astfel incat sa se potriveasca cu limitele
ecologice oferite de mediul inconjurator si de resursele planetei.
Dezvoltarea durabila a reprezentat punctul de plecare in definirea directiilor de dezvoltare ale comunei Coţofăneşti,
prezentate in Strategie, directii prin care se urmareste transformarea com,unitatii analizate intr-o societate
durabila.
O societate durabila este una puternica, sanatoasa si justa. Indeplineste noevoile oamenilor precum si pe cele ale
comunitatilor viitoare, promovand bunastarea personala, coeziunea si incluziunea sociala si facilitand oportunitati
egale pentru toata lumea.
Pentru aceasta, s-au propus atat masuri de dezvoltare a infrastructurii cat si masuri pentru constuirea unei societati
si economii puternice, stabile si sustinute, capabila sa asigure prosperitate si oportunitati pentru toti cetatenii, in
care costurile sociale si de mediu sunt suportate de cei acre le creeaza, iar consumul eficient de resurse este
incurajat.
Page | 119

Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030
Comuna Coţofăneşti, Judeţul Bacău

Surse de finanţare
Implementarea portofoliului de proiecte propus pentru perioada 2021-2030 în vederea dezvoltării durabile a
comunei Coţofăneşti, presupun identificarea de surse de finanţare. În acest sens susţinerea financiară a acestora
poate fi realizată din mai multe surse, precum fondurile europene nerambursabile, fonduri guvernamentale, bugetul
local, fonduri rambursabile (credite). O altă posbilitate de susținere a intervențiilor locale o reprezintă si
parteneriatele de tip public-privat.
În contextul noii programări de la nivel european, atragerea fondurilor nerambursabile din această sursă este
purtătoare de multe avantaje având în vedere disponibilitatea acestora relativ diversificată atât în domenii precum
infrastructura fizică de bază cât si în educație, servicii sociale, sănătate, cultură, turism, administrație publică locală.
Tipurile fondurilor structurale disponibile pentru orizontul de timp 2021-2030 sunt următoarele:
 FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională;
 FSE – Fondul Social European
 FC – Fondul de Coeziune (2021 -2027)
 EMEF - Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime
Fondul european de dezvoltare regională(FEDER)- va contribui la toate obiectivele tematice si se va concentra
asupra domeniilor de investiţie legate de contextul în care operează întreprinderile (infrastructură, servicii pentru
întreprinderi, inovare, TIC si cercetare) si la prestarea de servicii pentru cetăţeni în anumite domenii (energie,
servicii online, educaţie, sănătate, infrastructuri sociale, calitatea mediului). Fondul de coeziune se va axa pe
ameliorarea mediului, dezvoltare durabilă si TEN-T (reţeaua trans-europeană de transport).
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Fondul european de dezvoltare regională finanţează:
o investiţiile în întreprinderile mici si mijlocii, în vederea creării de locuri de muncă durabile;
o investiţiile ce vizează activităţi de cercetare si inovare, telecomunicaţii, mediu, energie si transporturi;
o instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de dezvoltare regională, etc.) destinate să sprijine
dezvoltarea regională si locală si să favorizeze cooperarea între orase si regiuni.
Fondul Social European(FSE)- susține politicile naționale pentru ocuparea deplină a forţei de muncă, asigurarea
calității si productivitatea muncii, promovarea incluziunii sociale si reducerea disparităților regionale si naționale.
Pentru perioada 2021-2030 principalele obiective ale FSE vor avea în vedere: ocuparea forței de muncă, sprijinirea
accesului tinerilor pe piața muncii, incluziunea socială (FSE va finanța proiecte ce îi va ajuta pe cei aflați în dificultate
si pe cei proveniți din grupuri defavorizate să obțină competențe si locuri de muncă), cresterea calității educației
(FSE finanțează activități pentru cresterea calității învățământului si formării; reducerea abandonului scolar fiind o
prioritate) si o administrație publică mai puternică (FSE va sprijini eforturile statelor membre de a spori calitatea
administrației si a guvernării publice).
Fondul social european vizează asigurarea accesului la angajare al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
si al persoanelor inactive, sprijinind iniţiativele locale si mobilitatea forţei de muncă. Acţiunile cheie ale acestui fond
sunt următoarele:
o măsuri active si preventive în ceea ce priveste piaţa muncii, pentru identificarea nevoilor individuale, servicii
persoanlizate si de orientare, cursuri de formare specifice si personalizate, validarea competenţelor si a
calificărilor dobândite si plasarea personalului disponibilizat;
o anticiparea si consilierea privind oportunităţile de ocupare a forţei de muncă pe termen lung;
o furnizarea de informaţii cu privire la oportunităţile de angajare existente pe pieţele europene ale muncii si la
condiţiile de viaţă si de muncă.
Page | 121

Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030
Comuna Coţofăneşti, Judeţul Bacău

Fondul de coeziune(FC)- este destinat statelor membre ale Uniunii Europene al căror venit naţional brut pe cap de
locuitor este mai mic de 90% din mediua Uniunii Europene, principalul scop fiind reducerea disparităţilor
economice si sociale si promovarea dezvoltării durabile. Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe
obiectivele 1 si 2. Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR si ale Fondului de coeziune, în
funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.
Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime(EMEF)- este un fond structural ce vizează susţinerea
pescuitului, acvaculturii, spijinind, în acelasi timp sustenabilitatea mediului. EFEM va promova coeziunea socială si
crearea de locuri de muncă în comunităţile dependente de pescuit, în special pentru diversificarea activităţilor în alte
sectoare maritime, precum si prin acţiuni în domeniul politicii maritime integrate. Noul fond va sprijini următoarele:
tranziţia către un pescuit durabil, diversificarea activităţilor economice din acest sector, crearea de noi locuri de
muncă si îmbunătăţirea calităţii vieţii în regiunile de coastă ale Europei, va facilita accesul la finanţare. Bugetul
estimat al EMEF pentru perioada programatica 2021 – 2027 se ridica la aproximativ 6,14 miliarde euro.
Parteneriatele de tip public-privat:
Parteneriatul public privat reprezintă o soluție pentru un management mai eficient si fiabil al unei comunități locale.
Desi este promovat în ultimii doi ani acest tip de finanțare prezintă pasi timizi în spațiul rural românesc. În România
aceste parteneriate se regăsesc cu precădere în realizarea unor proiecte investiționale din domeniul infrastructurii si
pentru operarera unor servicii publice de intere local.
Această abordare de susținere financiară a unor proiecte, prezintă o serie de avantaje precum: împărțirea costurilor
realizării unei investiții, împărţirea riscurilor asociate exploatării respectivei investiții, accelerarea utilizării
obiectivelor si proiectelor de infrastructură, îmbunătățirea calității serviciilor de utilitate publică. Din punct de
vedere legislativ, documentul de bază care reglementează parteneriatul de tip public privat este reprezentat de
Legea nr. 178/2010 cu modificările si completările ulterioare, care a permis autorităților locale să cunoască această
nouă oportunitate de finanțare a dezvoltării locale.
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Creditarea
Creditarea reprezintă o modalitate de contractare a sumelor necesare finanţării unui proiect de investuţii prin
semnarea unui contract cu o instituţie bancară. Procedura de contractare a creditului este aparent facilă, debitorul
având niste etape de urmat bine definite.
Costurile aferente unui credit sunt destul de mari si implică un anumit grad de risc vis-a-vis de posibilitatea
rambursării datoriilor, mai ales într-o situaţie de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. Mai mult, în
calitate de instituţie publică, în vederea contractării unui împrumut, solicitantul trebuie să obţină avizul de la
Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, iar în cazul în care se epuizează plafonul de îndatorare publică
externă este imposibiliă contractarea unor credite de către instituţiile publice, avizul din partea Comisiei de
Autorizare a Împrumuturilor Locale fiind obligatoriu.
În plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt si
mediu, deoarece administraţia publică nu mai poate accesa alte credite si uneori poate afecta chiar si contractarea
fondurilor europene.
Concordanţa cu politicile naţionale si europene
Strategia de dezvoltare locală a comunei Coţofăneşti, a fost elaborată în contextul unei noi programări a fondurilor
europene pentru perioada 2021 – 2027,orizont 2030, ceea ce a generat necesitate de actualizare a obiectivelor
strategice atât de la nivel european, cât si de la nivel naţional.
Scenariile de dezvoltare stabilite la nivelul prezentei strategii reprezintă proiecţii viitoare ale comunei Coţofăneşti,
alternative de dezvoltare ale acesteia. În vederea definitivării scenariilor de dezvoltarea precizate în cadrul
prezentului document, s-au luat în considerare toate documentele strategice similare (în curs sau recent finalizate).
Unul dintre documentele de referinţă este Strategia Europa 2020, strategia pe 10 ani a Uniunii Europene, al cărei
scop trece dincolo de depăsirea crizei care continuă să afecteze multe dintre economiile europene. Strategia îsi
propune să elimine deficienţele modelului de dezvoltare propriu fiecărui stat membru si să creeze condiţii favorabile
pentru o crestere economică mai inteligentă, mai durabilă si mai favorabilă incluziunii. În acest sens, au fost stabilite
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cinci obiective esenţiale, care acoperă domenii precum: ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea si inovarea,
incluziunea socială si reducerea sărăciei, respectiv eficienţa energetică.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Coţofăneşti, propune o serie de obiective si planuri de acţiune concordante
cu obiectivele Strategiei Europa 2020: dezvoltarea infrastructurii, a mediului de afaceri, adoptarea de măsuri de
protejare a mediului înconjurător, promovarea incluziunii sociale si modernizarea sectorului educativ.
Având la bază prevederile Strategiei Europa 2020, la nivel naţional a fost elaborată Strategia Naţională de Cercetare,
Dezvoltare si Inovare 2020, care prevede ca în anul 2020 si dupa, „România să devină mai competitivă la nivel
regional si global, prin inovare alimentată de cercetare-dezvoltare, generând bunăstare pentru cetăţeni”.
Obiectivele generale ale Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare si Inovaţie sunt următoarele:
o cresterea competitivităţii României prin inovare;
o cresterea contribuţiei României la progresul cunoasterii de frontieră;
o cresterea rolului stiinţei în societate.
Obiectivele generale al strategiei naţionale sunt în deplină concordanţă cu obiectivele generale ale acestui document.
Mai exact, în cadrul strategiei comunei Coţofăneşti se creionează necesitatea unuei cresteri a competitivităţii prin
următoarele măsuri: implementarea de noi tehnologii în procesul de producţie de la nivel local, stimularea
activităţilor care se sprijină pe inovare, dezvoltarea sectoarelor de activitate slab valorificate, perfecţionarea forţei
de muncă, etc.
Astfel, Strategia de dezvoltare locală a comunei Coţofăneşti, pentru orizontul de timp 2021-2030, prin intermediul
principalelor măsuri si direcţii stabilite în cadrul planului strategic de dezvoltare, vine în concordanţă cu principalele
obiective si priorităţi urmărite de Strategia Pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta RIS3
Nord-Est 2021 – 2027 si îsi asumă contribuţia la îndeplinirea acestora.
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Astfel, Strategia de dezvoltare locală a comunei Coţofăneşti, pentru orizontul de timp 2021-2030, prin intermediul
principalelor măsuri şi direcţii stabilite în cadrul planului strategic de dezvoltare, vine în concordanţă cu principalele
obiective şi priorităţi urmărite de Planul pentru Dezvoltare Regională 2021-2027 al regiunii Nord - Est şi îşi asumă
contribuţia la îndeplinirea acestora.
Necesitatile de finantare reprezinta o cuantificare a nevoilor locale, indiferent de sursa de finantare(BL-buget local,
BS-buget de stat, FC-fonduri comunitare, FP-fonduri private, FE-fonduri europene).
Sprijinirea proiectelor de dezvoltare în perioada 2021-2030, ciclu de finantare european2021-2027, din domeniul
agriculturii, zootehniei, infrastructurii, transportului, mediului, economic, turistic, educatiei, culturii, sanatatii,
asistentei sociale, administratiei publice, va duce la cresterea economica a comunei Coţofăneşti cat si la cresterea
nivelului de trai a locuitorilor zonei. Pentru a-si atinge obiectivele propuse se urmareste atragerea de fonduri
comunitare si private intr-un procent cat mai mare si micsorarea fondurilor provenite de la bugetul de stat.
Cofinantarea proiectelor, cat si realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de fezabilitate, intocmirea documentatiei,
trebuie sustinute din fondurile rezultate de la bugetul local.
Se va acorda o atentie deosebita si intocmirii documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului,
prezentate prin intermediul studiilor de fezabilitate si proiectelor tehnice(evolutia estimata a veniturilor si
cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp – de regula urmatorii 7 sau 10ani , indicatori de rentabilitate, etc).
Elementul cheie al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor comunitatii locale.
Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul derularii proiectului. Cheltuielile
care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii proiectului nu vor avea o structura omogena si, din acest motiv,
trebuie sa se faca distinctia intre diferitele destinatii ale resurselor de care dispune primaria comunei Coţofăneşti.
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Bugetul general al UAT Coţofăneşti, este instrumentul care stabileste si autorizeaza, pentru fiecare exercitiu
financiar, suma totala a veniturilor si a cheltuielilor considerate necesare.
Principiile pe care se bazeaza si este intocmit bugetul local, sunt urmatoarele: unitate, exactitate bugetara, anualitate,
echilibru, unitate de cont, universalitate, specificitate, buna gestiune financiara si mai ales, transparenta.
Din punct de vedere al indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse prin intermediul Strategiei de
Dezvoltare Locala a comunei Coţofăneşti in perioada 2021 -2030, acestea se vor face prin:
 Elaborarea unor planuri de actiune prin care obiectivele de dezvoltare locala se vor realiza, cat si aprobarea
acestora in cadrul UAT;
 Identificarea, selectarea si dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei(fise de proiecte, analiza si
corelarea proiectelor identificate in raport cu obiectivele sectoriale si strategice, precum si cu dezvoltarea
locala, impactul estimat al proiectului local), in vederea identificarii celor mai bune solutii pentru atingerea
obiectivelor si prioritatilor locale propuse;
 Urmarirea calendarului de implementare a proiectelor strategice;
 Respectarea termenelor de executie propuse pentru diferite obiective investitionale;
 Monitorizarea progreselor realizate ;
 Raportarea periodica a obiectivelor realizate;

INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVEOR COMUNEI MĂSTĂCANI
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Portofoliul de proiecte
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1.Valoarea lucrarii
-estimativ EURO
fara TVA
PROIECT

Localitatea

STADIU PROIECT

SURSA DE FINANŢARE

2.Lucrari in
executie
3,Alte detalii

** Se bifează la stadiu proiect,

daca există SF, PT, DE, Execuţie
sau la Sursa de finantare

Coţofăneşti
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1

2

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI
DEZVOLTARE RURALĂ
Înfiinţareaşi modernizarea fermelor
Agricole

Creşterea valorii adaugate a
produselor agricole şi forestiere
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x
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Executi
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Surse
private
(parteneri
at publicprivat)
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E

Idee, fermele
agricole sunt
private. Mentionam
ca se pot infiinta si
alte ferme agricole si
totodata se pot
moderniza fermele
agricole existente.
Idee, de cresterea
valorii adaugate a
produselor agricole
se ocupa fermele
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3

Sprijinirea exploataţiilor agricole
(fermelor) de semisubzistenţă

x

4

Susţinerea formelor asociative

x

5

Sprijinirea fermierilor şideţinătorilor
de păduri să utilizeze serviciile de
consiliere şiconsultanţă în vederea
îmbunătăţiriiperformanţelor generale
ale activităţii acestora conform
înregistrării apia

x

private.
Sprijinirea fermelor
de semisubzistenta
se face prin
intocmirea de
dosare pentru
subventie prin APIA
și prin Directiile
Agricole se
organizeaza actiuni
prin care se propun
solutii eficiente
Idee, se realizeaza
sustinerea formelor
asociative prin
actiuni organizate
de GAL VALEA
TROTUSULUI
Idee, este necesar
infiintarea de zone
impadurite, se ofera
sprijin, consiliere si
consultanta
viitorilor investitori
si detinatori de
paduri. APIA ofera
sprijin fermierilor
detinatori de paduri.
Fond forestier
suprafata totala
4336 ha din care:
- 200 ha
suprafata
detinuta de
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6

Reabilitare fond forestier

x

7

Adaptarea agriculturii şi silviculturii în
acord cu măsurile de creştere a
competitivităţii

x

8

Împădurirea terenurilor agricole şi
neagricole

x

9

Dezvoltarea pomiculturii şi
valorificarea florei spontane

x

administrati
a locala,
- 2030 ha
propietatea
statului
- 290 ha
proprietate
privata ,
- 1379 ha cu
personalitat
e juridica
Este necesar
reabilitarea fondului
forestier atat pentru
privati cat si al
administratiei locale
Idee, adaptarea
agriculturii in
prezent se face de
catre asociatiile
agricole prin
rotatiile culturilor
mari in acord cu
masurile de crestere
a competitivitatii
Idee, este necesar
impadurirea unei
suprafete de teren
estimata de 50 ha
Idee, este necesar
infiintarea de puncte
de colectare si
valorificare a florei
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10

Înfiinţarea grupurilor de producători –
campanii de informare

x

11

Promovarea iniţiativelor de dezvoltare
rurală

x

12

Îmbunătăţireaşiperfecţionareacompet
enţelor profesionale a persoanelor
adulte care activează în domeniile
agriculturii,
silviculturii
(inclusiv
proprietari de pădure) şi industriei
agro-alimentare

x

spontane
Idee, campaniile de
informare pentru
infiintarea
grupurilor de
producatori se
realizeaza prin GAL
VALEA
TROTUSULUI
Idee, promovarea
iniţiativelor de
dezvoltare rurală se
realizeaza prin GAL
VALEA
TROTUSULUI. Se
organizeaza
permanent de catre
administratia locala
actiuni de
promovare a
iniţiativelor de
dezvoltare rurală
Idee, periodic s-au
organizat cursuri de
perfectionare a
competentelor
profesionale a
persoanelor adulte
din domeniul
agriculturii, sunt
necesare in
continuare aceste
initiative
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13

Calificarea şi recalificarea, instruirea
şiperfecţionarea persoanelor ocupate
în agricultura de subzistenţă

x

Idee, este necesar
instruirea si
perfectionarea
privind calificarea si
recalificarea
persoanelor ocupate
în agricultura de
subzistenţă

14

Prevenirea creşterii numărului de
persoane implicate în agricultura de
subzistenţă

x

Idee, prevenirea
cresterii numarului
de persoane
implicate in
agricultura de
subzistenta se

realizeaza prin
actiuni de
informare
periodica, este
necesar in
continuare
15

Crearea de facilităţi persoanelor fizice
sau juridice pentru încurajarea
realizării unor împăduriri de mici
dimensiuni, plantaţii de livezi şi păduri
de protecţie

x

16

Reabilitarea şi întreţinerea păşunilor

x

Idee, este necesar
realizarea
periodica de
campanii de
achizitie si
plantare a
puietilor pentru
impadurire
Idee, este necesar
reabilitarea si
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intretinerea
pasunilor, in
prezent este in
aplicare un
amenajament
pastoral.

17

INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII ŞI
TRANSPORT
Modernizare drumurilor comunale
(a se specifica distanta și denumirea
drumurilor)

x

18

Realizare de alei pietonale în comună

x

x

DC 116 A – 2,4 KM –
proiectul de
asfaltare este
finantat prin PNDL 2
si este in curs de
implementare
DC 117 – 3,5 KM –
asfaltat
Infrastructura
rutiera este
modernizata in
procent de 50% este
necesar
modernizarea
lungimilor ramase in
procent de 50%,
documentatia
tehnica este in curs
de elaborare.

Idee, este necesar
realizarea de alei
pietonale, nu sunt
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concepute
documentatiile
tehnice aferente
19

Modernizarea sistemului rutier

x

Idee, este necesar
modernizarea
sistemului rutier

20

Constructie pod (a se specifica
râul/pârâul peste care se construirește
podul, distanța și drumul comunal)

x

Idee, este necesar
constructia unui pod
peste paraul Bilca si
de 2 podete de
trecere tot peste
paraul Bilca

21

Realizarea sau modenizarea sau
extinderea rețelei de alimentare cu apă
(a se specifica distanța în km, genul
lucrării și locația)

x

x

22

Realizarea sau extinderea rețelei de
canalizare (a se specifica distanța în
km, genul lucrării și locația)

x

x

Este necesar
modernizarea
retelei existente si
extinderea ei.
Reteaua de
alimentare cu apa
este realizata 95%.
Este necesar
infiintarea retelei de
apa in satul Boistea
de Jos in care sunt
11 gospodarii.
Realizarea retelei de
canalizare se
implementeaza
pentru 60% din
totalul necesar prin
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Programul Regional.
23

Realizarea stație de epurare și tratare a
apelor reziduale

Idee, este necesar
realizarea statiei de
epurare si tratare a
apelor reziduale se
implementeaza prin
Programul Regional.

24

Realizarea reţelei de distribuţie gaz
metan (a se specifica distanţa în km)

x

25

Lucrări de cadastru imobiliar
intravilan și extravilan reactualizare
PUG

x

26

Montarea unui post de transformare în
localitate în vederea îmbunătățirii
parametrilor curentului electric

x

27

Lucrări de reabilitare a rețelei de
iluminat public în comună

x

Idee, este necesar
realizarea retelei de
distributie gaz
metan. Mentionam
ca magistrala
traverseaza comuna
si documentatia
tehnica este depusa
la POIM
Idee, lucrarea de
reactualizare a PUGului este in curs de
finalizare
Idee, este necesar
montarea unui post
de transformare in
localitate în vederea
îmbunătățirii
parametrilor
curentului electric
Idee, sunt necesare
atat lucrari de
reabilitare si
modernizare a
retelei de iluminat
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public ca si
extinderea retelei de
distributie si de
iluminat public in
satul Tamasoaia
pentru 150
gospodarii
28

Dotare cu utilaje și echipamente
pentru serviciul de gospodărire
comunală și salubritate (masină de
colectare, pubele etc) (a se specifica
denumirea utilajelor
necesare și numărul lor)

x

Idee, este necesar
dotarea cu utilaje si
echipamente pentru
serviciul de
gospodărire
comunală și
salubritate (masină
de colectare, pubele
etc)

29

Îmbunătăţirea serviciilor de transport
pentru persoane prin construirea de
staţii de autobus

x

Idee, este necesar
construirea de statii
de autobus pentru
imbunatatirea
serviciilor de
transport pentru
persoane

30

Reabilitarea drumurilor agricole

x

Idee, este necesar
reabilitarea
drumurilor agricole

31

Amenajarea spaţiilor verzi din
localitate, inclusiv cele situate lângă
trotuare

x

Idee, este necesar
amenajarea spaţiilor
verzi in satele Bilca
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si Tamasoaia
32

Construire/modernizare parcări și
trotuare

33

Crearea unui sistem de supraveghere
modern pentru creșterea
siguranţeicetăţenilor

34

Conectarea instituţiilor publice din
localitate la internet prin conexiuni
broadbandşi promovarea conceptului
de e-educatie, e-guvernare, e-sanatate

35

Asigurarea accesului la internet al
populaţiei prin crearea de acces point
internet în zonă Parc– Primarie

36

Asigurarea de facilități pentru
investitorii care dezvoltă servicii IT în
localitate

x

Nu este cazul
Idee, este necesar
crearea unui sistem
de supraveghere
modern pentru
creșterea siguranţei
cetăţenilor
Idee, este realizata
atat conectarea
instituţiilor publice
din localitate la
internet prin
conexiuni
broadband cat şi
promovarea
conceptului de eeducatie, eguvernare, esanatate

x

x

x

Se asigura accesul la
interet al populatiei
prin crearea de
acces point internet
în zonă Parc–
Primarie
Idee, se pot asigura
spatii pentru
investitorii care
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doresc sa dezvolte
servicii IT in
comuna
37

38

Asigurarea spaţiilor necesare astfel
încât cimitirele să corespundă nevoilor
orasului:

x

modernizare şi extindere cimitire
existente

x

modernizare şi reabilitare capele
conform
standardelor U.E.

x

modernizare căi de acces cimitire

x

Construirea de rampe de acces în toate
instituţiile de interes public în vederea
facilitării accesului persoanelor cu
dizabilităţi

Idee, este necesar
asigurarea spaţiilor
necesare astfel încât
cimitirele să
corespundă nevoilor
comunei
Idee, este necesar
modernizarea si
extinderea
cimitirelor existente
in satele: Bilca si
Borsani
Idee, este necesar
construirea de
capele moderne
conform
standardelor U.E. in
satele Cotofanesti,
Borsani si Bilca
Idee, este necesar
modernizarea cailor
de acces catre
cimitire in satele:
Bilca si Borsani
Nu este cazul
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39

Implementării unor mijloace de
supraveghere şi sistematizare a
traficului (benzi producătoare de
zgomot pentru atenţionare),
semnalizarea şi protejarea trecerilor
de pietoni în mod deosebit în
proximitatea unităţilor de învăţământ

x

40

Extindere construire – zone noi de
locuit

x

41

42

43

Idee, este necesar
implementarea de
mijloace de
supraveghere si
sistematizare a
traficului

Idee, este necesar
infiintarea de zone
noi de locuit si
extinderea celor
existente

Crearea de pontoane pentru zona de
pescuit

MEDIU
Lucrări de regularizare a albiei
pârâu/râu și apărări de maluri pt.
prevenirea și reducerea consecintelor
distructive ale inundațiilor (a se
specifica râul / pârâul unde se dorește
efectuarea acestor lucrări și distanța în
km)
Organizarea sistemului de colectare
selectivă, a spaţiului de depozitare
temporară şi transportul deşeurilor

Nu este cazul

x

Idee, sunt necesare
lucrari de
regularizare a albiei
paraului Bilca si
paraului Tamasoaia

x

De organizarea
sistemului de
colectare selectivă, a
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44

Închiderea platformelor de gunoi

x

45

Studiu de fezabilitate amenajare
groapă pentru deşeuri inerte şi din
construcţii

46

Identificarea rampelor de gunoi
neautorizate şi dezafectarea acestora.

x

47

Reabilitarea şi modernizarea
sistemelor existente de colectare şi
transport deşeuri

x

x

spaţiului de
depozitare
temporară şi
transportul
deşeurilor se ocupa
SC ROMPREST SA
S-a realizat
inchiderea
platformelor de
gunoi
Idee, este necesar
elaborarea unui
studiu de
fezabilitate pentru
amenajarea de gropi
pentru deseuri
inerte si din
constructii
Periodic se
identifica si se
dezafecteaza
rampele de gunoi
neautorizate
De reabilitarea şi
modernizarea
sistemelor existente
de colectare şi
transport deşeuri se
ocupa SC
ROMPREST SA
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48

Dotări pentru intervenții în caz de
situații de urgență (autospecială PSI,
buldo-excavator, volă, tractor cu
remorca și alte dotări)

x

Idee, este necesar
dotarea pentru
intervenții în caz de
situații de urgență
cu:
autospecială PSI,
volă, tractor cu
remorca și alte
dotări

49

Consiliere şi informarea populaţiei
pentru protecţia mediului şi colectarea
selectivă a deşeurilor

x

Idee, este necesar
periodic
consilierea si
informarea
populatiei pentru
protectia mediului

50

Implementarea unui sistem integrat de
colectare selectivă a deșeurilor la nivel
de localitate sau în parteneriat cu alte
administrații locale învecinate

51

Achiziția de echipamente pentru stația
de sortare şi de transfer şi punerea în
funcțiune a acesteia

x

De implementarea
unui sistem integrat
de colectare
selectivă a
deșeurilor la nivel
de localitate sau în
parteneriat cu alte
administrații locale
învecinate se ocupa
SC ROMPREST SA
Nu este cazul
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52

Reducerea cantităţii de deşeuri
biodegradabile depozitate prin
realizarea unei stații de compost

x

53

Cresterea eficienţei energetice a
clădirilor publice şi a blocurilor de
locuinţe prin lucrări de reabilitarea
termică

x

54

Crearea de sisteme centralizate de
furnizare a energiei termice pentru
blocurile de locuinţe utilizând sisteme
convenţionale de încălzire completate
de sisteme ce utilizează energii
nepoluante (solare, eoliene, etc)
Reducerea consumului energetic al
localității prin modernizarea reţelei de
iluminat public şi înlocuirea lămpilor
actuale poluante cu lămpi solare sau
alte sisteme care reduc consumul de
energie electrică

55

Idee, este necesar
realizarea de statii
de compost pentru
reducerea cantităţii
de deşeuri
biodegradabile
Idee, sunt necesare
lucrari de reabilitare
termica a cladirilor
publice şi a
blocurilor de
locuinţe
Nu este cazul

x

Idee, este necesar
implementarea unui
proiect de reducere
consumului
energetic al
localității prin
modernizarea
reţelei de iluminat
public şi înlocuirea
lămpilor actuale
poluante cu lămpi
solare sau alte
sisteme care reduc
consumul de energie
electrică
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56

Acordarea de facilități pentru
realizarea de infrastructuri de
generare şi distribuire a surselor de
energie alternativă, promovarea
culturilor energetice şi a proiectelor de
energie eoliană, biomasă, energie
solară

x

Idee, este necesar
promovarea
culturilor energetice
şi a proiectelor de
energie eoliană,
biomasă, energie
solară, se pot acorda
facilitati pentru
realizarea de
infrastructuri de
generare şi
distribuire a
surselor de energie
alternativă

57

Ameliorarea progresivă a capacității de
producție a terenurilor agricole
degradate, menținerea biodiversitătiişi
dezvoltarea continuă a funcţiilor
ecologice şi sociale ale pădurilor

x

Idee, este necesar
ameliorarea
progresivă a
capacității de
producție a
terenurilor agricole
degradate pe
suprafata de 100 ha

58

Reducerea eroziunii solului prin
lucrări de apărare a malurilor
împotriva eroziunii în zonele afectate
de acest fenomen şiacţiuni de
împădurire în zonele de formare a
viiturilor, în zonele inundabile şi în

x

Idee, este necesar
reducerea eroziunii
solului prin
apararea malurilor
si actiuni de
impadurire in
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59
60

luncile râurilor

zonele de formare a
viiturilor

Realizarea de perdele de protecţie a
căilor de comunicaţii, localităţilor și
câmpului
Prevenirea/reducerea efectelor
riscurilor naturale prin modernizarea
sistemului de intervenţii în situaţii de
urgenţă (sistemul de avertizare);

Nu este cazul
x

Idee, este necesar
realizarea
sistemului de
interventii in situatii
de urgenta (sistemul
de avertizare)

61

Dezvoltarea activităţilor de
conștientizare a populației asupra
necesităţii conservării mediului
înconjuratorşi de implicare a acesteia
în activităţi de protejare a mediului

x

Idee, este necesar
dezvoltarea
activitatilor de
constientizare a
populatiei asupra
necesitatii
conservarii mediului
inconjurator

62

Reabilitare fond forestier

x

Idee, este necesar
reabilitrea fondului
forestier

63

ECONOMIC
Modernizarea şi diversificarea pieţelor
agroalimentare în localitate

x

Idee, este necesar
construirea de piete
agroalimentare in
localitate
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64

Susţinereainiţiativelor asociative
pentru creșterea eficienţei economice
a exploataţiilor agricole, creșterea
puterii de negociere pe pieţele de
desfacere şi a capacităţii de valorificare
superioară a producţiei

65

Stimularea înființării unor centre de
prestări servicii pentru agricultură
(mecanizare, reparaţii utilaje, furnizare
seminţe, îngrăşăminte,
insectofungicide etc.), prin acordarea
de facilități
Inventarierea terenurilor neutilizate,
care vor fi puse la dispoziția
întreprinzătorilor locali, în vederea
dezvoltării propriilor afaceri, în
agricultură și zootehnie, în baza unui
acord avantajos pentru ambele părți

66

67

Identificarea oportunităților de
parteneriat public-privat în vederea
demarării de activităţi în domeniul
industrial

68

Informarea cetățenilor asupra
programelor de finanțare
nerambursabilă

x

Idee, este necesar
susţinerea
iniţiativelor
asociative pentru
creșterea eficienţei
economice a
exploataţiilor
agricole
Nu este cazul

x

Idee, este necesar
inventarierea
terenurilor
neutilizate, care vor
fi puse la dispoziția
întreprinzătorilor
locali

x

Idee, este necesar
identificarea
oportunitatilor de
parteneriat public
privat
x

Se organizeaza
periodic actiuni de
informare a
cetatenilor asupra
programelor de
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finantare
nerambursabila prin
canale de informare
on-line
69

Sprijinirea cetăţenilor în
obţinereasubvenţiilor destinate
dezvoltării agriculturii

x

70

Realizarea unui studiu asupra situaţiei
resurselor umane din localitate şi
furnizarea acestor
informaţiipotenţialilor învestitori

x

71

Elaborarea unei baze de date
disponibile pe internet privind
oportunităţile locale de dezvoltare a
afacerilor în localitate

x

72

Elaborarea unui program de atragere a
investiţiilor

x

Idee, este ofera
sprijin cetatenilor în
obţinerea
subvenţiilor
destinate dezvoltării
agriculturii

Idee, este necesar
realizarea unui
studiu asupra
situatiei resurselor
umane din localitate

Idee, este necesar
elaborarea unei baze
de date disponibile
pe internet privind
oportunitatile locale
de dezvoltare a
afacerilor in
localitate
Idee, este necesar
elaborarea unui
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program de atragere
a investitiilor
73

Elaborarea unui Ghid de produse şi
servicii oferite de mediul de afaceri
local

Nu este cazul

74

Promovarea IMM-urilor din localitate
şi a produselor/serviciilor acestora
prin susținerea participării comune la
târguri şi expoziții, elaborarea de
materiale de prezentare a localitătii cu
secțiune de economie inclusă,
promovarea prin încheierea de
înfrăţirişi schimburi de experienţă cu
localitate din străinătate

x

75

Asigurarea de facilități pentru
înfiinţarea unui birou de informare
şiconsultanţă în domeniul economic şi
juridic

x

Idee, sunt necesare
actiunile de
promovare a IMMurilor din localitate
şi a
produselor/serviciil
or acestora prin
susținerea
participării comune
la târguri şi
expoziții, elaborarea
de materiale de
prezentare a
localitătii cu
secțiune de
economie inclusă,
promovarea prin
încheierea de
înfrăţirişi schimburi
de experienţă cu
localitate din
străinătate
Idee, se pot asigura
facilitati pentru
infiintarea unui
birou de informare
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si consultanta in
domeniul economic
si juridic
76

Sprijinirea dezvoltării I.M.M.-urilor din
domeniul industrial şi al serviciilor
(creșterea numărului IMM-urilor) prin
acordarea de facilități la plata taxelor
și impozitelor asupra terenurilor și
clădirilor
Identificarea spaţiilor disponibile şi a
terenurilor aparţinând Primăriei, care
pot fi concesionate eventualilor
investitori

x

Idee, se ofera sprijin
pentru dezvoltarea
IMM-urilor din
domeniul industrial
si al serviciilor

x

Idee, este necesar
identificarea
spaţiilor disponibile
şi a terenurilor
aparţinând
Primăriei, care pot fi
concesionate
eventualilor
investitori

78

Construirea infrastructurii publice
necesare desfășurării activităţilor
economice (utilităţi, construire spaţii
de desfacere a produselor, spaţii
pentru funcţionarea firmelor gen
incubator de afaceri);

x

79

Organizarea de evenimente, în
parteneriat cu AJOFM pentru
promovarea culturii antreprenoriale în
rândul tinerilor

Idee, infrastructura
publica necesara
desfasurarii
activitatilor
economice este
construita in
proportie de 60%,
Se organizeaza
periodic evenimente
in parteneriat cu
AJOFM pentru
promovarea culturii
antreprenoriale in
randul tinerilor

77

x
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80

Promovarea programelor derulate de
guvern pentru stimularea înfiinţării
microintreprinderilor

x

81

Dezvoltarea de parteneriate între
autorităţile publice locale, societatea
civilă şi comunitatea de afaceri pentru
dezvoltarea zonelor de agrement

x

82

Facilitarea dezvoltarii unor
evenimente și activități tematice de
promovare a pescuitului local

83

Diversificarea către activităţi nonagricole, crearea şi dezvoltarea de
microîntreprinderi

84

TURISM
Construirea unui complex turistic și de
agrement în comună (a se specifca
locația li profilul complexului turistic)

Idee, este realizeaza
periodic
promovarea
programelor
derulate de guvern
pentru stimularea
înfiinţării
microintreprinderilo
r
Idee, este necesar
dezvoltarea de
parteneriate între
autorităţile publice
locale, societatea
civilă şi comunitatea
de afaceri pentru
dezvoltarea zonelor
de agrement
Nu este cazul

x

x

Idee, este necesar
diversificarea
activitatilor nonagricole

Idee, mentionam ca
pe raza comunei se
organizeaza
vanatoare de iepuri,
vulpi, mistreti,
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85

Sprijinirea înființării unor unități de
alimentaţie publică

x

86

Promovarea turismului culturalreligios

x

87

Includerea obiectivului cultural
biserica în circuitele turistice existente
la nivel de judeţ

88

Înfrăţirealocalităţii cu alte localităţi din
spaţiul Uniunii Europene şi realizarea
de schimburi cultural-turistice;

capriori, din acest
motiv se pot
construi atat puncte
de campare cat si un
complex turistic.
Idee, este necesar
si se ofera sprijin
pentru infiintarea
unor unitati de
alimentatie publica
si alte unitati de
servicii,
Idee, nu este cazul,
pe raza comunei
este o singura
biserica declarata
monument istoric in
satul Borsa, Biserica
Pogorarea Santului
Duh
Nu este cazul

x

Idee, se doreste
infratirea cu alte
localitati din spatiul
Uniunii Europene in
vederea realizarii de
schimburi culturalturistice
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89

Crearea de evenimente culturale care
să devină tradiţionale

90

Crearea unui brand al comunei și
promovarea obiectivelor şi a
evenimentelor culturale prin internet,
pliante, broşurişiinfo-chioşc
Dezvoltarea şi promovarea turismului
gastronomic, prin valorificarea
tradiţiilor locale şi a interferenţei
diferitelor culturi în domeniu

91

92

EDUCATIE
Reabilitarea sau modernizarea școlilor
/ grădinițelor din comună (a se
specifica denumirea exactă a fiecarei
locații și genul lucrării)

Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul

x

Idee, este necesar
reabilitarea si
modernizarea la:
1. doua corpuri
de la Scoala
Generala
clasele 1-8
in satul
Cotofanesti
2. Scoala
Generala
clasele 1-8 in
satul
Tamasoaia
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93

Dotarea cu mobilier a școlilor /
grădinițelor (a se specifica denumirea
exactă a fiecarei locații)

x

Idee, este necesar
dotarea cu mobilier
la:
1. Scoala
Generala
clasele 1-8
in satul
Cotofanesti
2. Scoala
Generala
clasele 1-8 in
satul
Tamasoaia
Nu este cazul

94

Construire scoală / grădiniţă

95

Amenajarea unei baze sportive în
comună (a se specifica locația)

x

96

Construcția unei săli de sport în cadrul
școlilor (a se specifica locația)

x

97

Amenajarea și dotarea unui centru de
joacă și recreere pentru copiii comunei
(a se specifica locația)

x

Idee, este necesar
extinderea si
modernizarea bazei
sportive existente
construita in anul
2012 in satul
Cotofanesti
Idee, este necesar
modernizarea si
dotarea salii de
sport existente la
Scoala Generala
clasele 1-8 in satul
Cotofanesti
Idee, este necesar
amenajarea si
dotarea unui centru
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de joaca si recreere
pentru copii in
satele Bilca si
Tamasoaia
Idee, este necesar
constructia unei
crese in satul
Cotofanesti

98

Construcţia unei creşe

x

99

Dotarea cu materiale didactice a
unităţilor de învăţământ din localitate
şiîmbogăţirea fondului de carte al
bibliotecilor şcolare

x

Idee, este necesar
dotarea cu
materiale didactice
a unitatilor de
invatamant

100

Realizare website de prezentare a
instituţiilor de învăţământşi a
activităţii acestora

x

Idee, este necesar
realizarea de
website de
prezentare a
institutiilor de
invatamant

101

Asigurarea condițiilor pentru
derularea de programe de formare în
psihopedagogie aplicată, în parteneriat
cu Casa Corpului Didactic

x

Idee, se asigura
conditii pentru
derularea de
programe de
formare in
psihopedagogie
aplicata

102

Asigurarea condițiilor pentru
instruirea în managementul
proiectelor pentru persoanele
implicate în gestionarea proiectelor

x

Idee, se asigura
conditiile necesare
pentru instruirea in
managementul
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europene la nivelul unităţilor de
învăţământ, în parteneriat cu Casa
Corpului Didactic

103

104

105

proiectelor pentru
persoanele implicate
in gestionarea
proiectelor
europene

Sprijinirea școlilor din localitate
pentru inițierea şi derularea de
proiecte de schimb de experiență şi
parteneriate în domeniul
învăţământului gen Comenius Regio
(se pot derula activităţi precum vizite
de studiu, schimburi de experienţăşi
bune practici, şcoli de vară, sesiuni de
formare comune, conferinţe, seminarii
etc)
Asigurarea condițiilor pentru formarea
profesorilor, a formatorilor şi a altor
categorii de personal care lucrează cu
persoane cu risc de părăsire timpurie a
şcolii, în parteneriat cu furnizori de
servicii de formare și/sau Casa
Corpului Didactic

x

Idee, se sprijina
scolile din localitate
pentru initierea si
derularea de
proiecte de schimb
de experiente si
parteneriate

x

Idee, se asigura
conditiile necesare
pentru formarea
profesorilor, a
formatorilor si a
altor categorii de
personal

Asigurarea condițiilor pentru
furnizarea serviciilor de
educaţieremedială (validarea învăţării
anterioare, detectarea lacunelor în
pregătire, ore de recuperare, orientare
psihologică şi profesională), în
parteneriat cu furnizori de servicii
acreditați;

x

Idee, se asigura
conditii pentru
furnizarea
serviciilor de
educatie remediala
in parteneriat cu
furnizori de servicii
acreditati
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106

Derularea, în cadrul unităţilorşcolare, a
programelor de tip “a doua şansă”
pentru reintegrarea în educaţie a celor
care au părăsit de timpuriu şcoala
(inclusiv activităţi de alfabetizare), în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean

x

Idee, se deruleaza
periodic in cadrul
unitatilor scolare
programe de tip – a
doua sansa
- este necesar in
continuare pentru
populatia de etnie
rroma

107

Susținerea promovării spiritului
antreprenorial şi a cetăţeniei active în
educaţie, prin intermediului unui
parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean

x

Idee, se sustine
promovarea
spiritului
antreprenorial si a
cetateniei active in
educatie

108

Asigurarea suportului material pentru
realizarea unei publicaţiişcolare

x

Idee, este necesar
realizarea de
publicatii scolare

x

Idee, este necesar
reabilitarea,
modernizarea si
dotarea caminelor
culturale din satele
Bilca si Tamasoaia
Idee, este necesar
reabilitarea

109

110

CULTURA
Reabilitarea sau modernizarea sau
construcția căminului cultural (a se
specifica locația căminului cultural și
genul lucrării)
Reabilitarea sau construcția bisericii
din comună (a se specifica locația)

x
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bisericilor din
comuna
111

Realizarea de materiale de promovare
a obiectivelor de patrimoniu şi a
valorilor culturii locale (ex: pliante,
album)

112

Montarea de panouri informative
pentru localizarea spaţială a
obiectivelor culturale

Nu este cazul

Nu este cazul

113

Amenajarea spaţiului bibliotecii
şiîmbogăţirea fondului de carte

Nu este cazul

114

Campanii de marketing cultural pentru
a creşte vizibilitatea evenimentelor
propuse sau consacrate
Realizarea Centrului de tineret
(activităţi de consiliere în domeniul
educaţiei pentru sănătate, privind
cariera şi problemele tinerilor,
consultanţă pentru înfiinţarea de ONGuri sau organizaţii de tineret dar şi
pentru programe europene/
guvernamentale adresate tinerilor,
informaţii despre structurile asociative
naţionale, ateliere de creaţie artistică şi
populară, activităţi teatrale)

Nu este cazul

115

116

Elaborarea şi realizarea unui program
de manifestări culturale sezoniere

x

Idee, este necesar
realizarea centrului
de tineret pentru
desfasurarea de
activitati de
consiliere in
domeniul educatiei
pentru sanatate,
privind cariera si
problemelor
tinerilor

Nu este cazul
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117

TINERET
Înființarea unui Centru Comunitar de
Comunicare, Educație şi Resurse
pentru Tineri;

x

Idee, este necesar
infiintarea unui
centru comunitar de
comunicare,
educatie si resurse
pentru tineri

118

Promovarea voluntariatului în rândul
tinerilor din localitatea în vederea
susţienerii unor servicii sociale
destinate altor categorii de beneficiari
(persoane vârstnice, persoane cu
dizabilităţi)

x

Idee, este necesar
organizarea de
actiuni de
promovare a
voluntariatului în
rândul tinerilor din
localitate în vederea
susţinerii unor
servicii sociale
destinate altor
categorii de
beneficiari

119

Dezvarea de servicii prin care să se
sprijine integrarea socială a tinerilor,
de exemplu ateliere protejate, birouri
de consiliere etc în parteneriat cu
furnizori de servicii acreditați

x

Idee, este necesar
dezvoltarea de
servicii prin care să
se sprijine
integrarea socială a
tinerilor, de
exemplu ateliere
protejate, birouri de
consiliere etc în
parteneriat cu
furnizori de servicii
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acreditați.

120

121

Promovarea derularii de activităţi
culturale pentru tineri: înfiinţarea de
echipe de dansuri populare, dansuri
moderne, înființarea de publicaţii
locale (inclusiv publicaţii electronice)
Crearea unei legături între
comunitatea locală şi AJOFM,
Primarieşi Inspectoratul
ScolarJudeţean în vederea analizării
situaţieişi elaborării unor strategii
comune şi eficiente în domeniul
tinerilor și formării profesionale

122

Acordarea de facilități tinerilor care
înființează o afacere în localitate și
creează locuri de muncă

123

Organizarea la nivel local a unor
competiţii sportive (concursuri /
întreceri) pentru elevi pe diferite
ramuri sportive

124

Revigorarea echipei de fotbal a
comunei

Nu este aczul

x

x

Exista o buna
legatura intre
comunitatea locala
si AJOFM

Idee, se acorda
facilitati tinerilor
care infiinteaza o
afacere in localitate
Nu este cazul

x

Idee, se doreste
reinfiintarea echipei
de fotbal din Divizia
Judeteana ce a fost
desfiintata in anul
2018 – AS Speranta
Cotofanesti
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125

Înscrierea în circuitul judeţean a
localitătii ca şi organizator de
competiţii sportive

126

Construirea de locuinţe sociale
destinate unor categorii de persoane
cărora nivelul de resurse şi/sau de
existenţă nu le permite accesul la o
locuință în proprietate sau închirierea
unei locuinte în condițiile pieței
Construirea de locuințe de serviciu
pentru păstrarea tinerilor specialiști în
localitate

127

128

129

SANATATE
Reabilitarea și dotarea
corespunzatoare a dispensarului uman
( a se specifica locația)

Asigurarea unei dotări tehnice
corespunzatoareşi implementarea
sistemelor informatizate în cabinete

Nu este cazul

x

Idee, este necesar
construirea de
locuinte sociale

x

Idee, este necesar
construirea de
locuinte de serviciu
pentru păstrarea
tinerilor specialiști
în localitate

x

x

Mentionam ca
dispensarul uman
este privat.
Idee, este necesar
infiintarea unui
centru de
permanenta
medicala.
Idee, este necesara
asigurarea si
implementarea
sistemelor
informatizate in
cabinete
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130

Înfiinţarea unui serviciu de tip SMURD
şi dotarea acestuia

Nu este cazul

131

Înfiinţarea unui centru de permanenţă
pentru dezvoltarea asistenţei
ambulatorii

Nu este cazul

132

Asigurarea necesarului de resurse
umane în domeniul sănătăţii prin
oferirea de facilități de cazare în
locuințe de serviciu în scopul atragerii
de specialiști;

133

Organizarea unui sistem de primire a
reclamaţiilor si sugestiilor pacienţilor

134

x

Idee, se pot asigura
facilitati privind
cazarea in locuinte
de serviciu
specialistilor din
domeniul sanatatii.
Nu este cazul

Asigurarea spațiului necesar pentru
înființarea de noi servicii de sănătate,
în parteneriat cu furnizori publici și
privați autorizați pentru fiecare
domeniu abordat, astfel:

x

Idee, se asigura
spatiul necesar
pentru infiintarea de
noi servicii de
sanatate

-cabinet de planificare familială

x

-centru consiliere antifumat,
antialcool și consilierea minorilor
singuri

x

Idee, este necesar
infiintarea unui
cabinet de
planificare familiala
Idee, este necesar
infiintarea unui
centru de consiliere
antifumat,
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antialcool,
consilierea
minorilor singuri
-centru de prevenire/consiliere
pentru populația rroma, eventual cu
personal sanitar de etnie rroma

x

Idee, este necesar in
comunitate exista un
numar de 1100
populatie de etnie
rroma declarata

135

Implementarea unui sistem de
asistare/monitorizare la domiciliu prin
buton de panică pentru persoanele ce
suferă de afecțiuni medicale grave, în
parteneriat cu un furnizor de servicii
de îngrijire la domiciliu

x

Idee, este necesar
implementarea unui
sistem de
asistare/monitoriza
re la domiciliu prin
buton de panica

136

Realizarea de campanii de informareeducare–comunicare pe probleme de
sănătate publică (de ex. educație
pentru sănătate în şcolişi liceu în
parteneriat cu Direcția de Sănătate
Publică și Inspectoratul Școlar
Județean

x

Idee, se realizeaza
periodic de
campanii de
informare-educarecomunicare pe
probleme de
sanatate publica

137

Realizarea de campanii în școli
împotriva fumatului, consumului de
droguri, bolilor transmisibile, de
planificare familială, de sănătate
mintală, pentru un stil de viața sănătos,
în parteneriat cu Centrul de Consiliere
și Prevenire Antidrog , Direcția de
Sănătate Publică și Inspectoratul

x

Se organizeaza
periodic campanii in
scoli impotriva
fumatului,
consumului de
droguri, bolilor
transmisibile, de
planificare familiala,
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Școlar Județean

pentru un stil de
viata sanatos

138

Inițierea unui parteneriat cu sectorul
ONG care să asigure organizarea unor
rețele şi grupuri de acțiune pentru
promovarea unui stil de viață sănătos
(alimentație sănătoasă, activitate
fizică)

x

Idee, este necesar
initierea unui
parteneriat cu
sectorul ONG care sa
asigure organizarea
unor retele si
grupuri de actiune
pentru promovarea
unui stil de viata
sanatos

139

Organizarea unor evenimente publice
pentru promovarea sănătăţii
populației, în parteneriat cu Direcția de
Sănătate Publică

x

Idee, este necesar
organizarea
periodica de
evenimente publice
pentru promovarea
sanatatii populatiei
in parteneriat cu
Directia de Sanatate
Publica

140

Asigurarea sprijinului pentru medicii
de familie în acordarea unor
stimulente pentru comunitatea rromă
în scopul prezentării acestora la
campaniile de vaccinare

x

Se asigura sprijin
pentru medicii de
familie în acordarea
unor stimulente
pentru comunitatea
rromă în scopul
prezentării acestora
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la campaniile de
vaccinare in
comunitate exista un
numar de 1100
populatie de etnie
rroma declarata
141

142

143

Asigurarea sprijinului pentru medicii
de familie în acordarea unor
stimulente pentru gravide, în scopul
prezentării acestora la consultația
periodică prenatală

ASISTENTA SOCIALA
Construirea unui complex social care
să cuprindă un cămin – azil pentru
bătrânii comunei și dotarea acestuia cu
mobilier (a se specifica locația și
numărul de locuri)

Construirea de locuinţe sociale pentru

x

Se asigura prin
departamentul de
asistenta sociala
sprijin medicilor de
familie pentru
acordarea de
stimulente pentru
gravide

x

Idee, este necesar in
satul Cotofanesti de
construirea si
dotarea unui
compex social si
cultural pentru
varstnici cu o
capacitate de 30 de
locuri. Administratia
locala pune la
dispozitie teren
pentru construirea
complexului.

x

Idee, este necesar
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grupurile dezavantajate

construirea de
locuinte sociale
pentru grupurile
dezavantajate

144

Implementarea, împreună cu alte
autorităţi publice locale, a unor
proiecte de dezvoltare regională,
pentru dezvoltarea şiîmbunătăţirea
infrastructurii serviciilor sociale: azil
de bătrâni, case de copii, etc

x

Idee, este necesar
implementarea,
împreună cu alte
autorităţi publice
locale, a unor
proiecte de
dezvoltare
regională, pentru
dezvoltarea
şiîmbunătăţirea
infrastructurii
serviciilor sociale:
azil de bătrâni, case
de copii, etc

145

Dotarea unităţilor prestatoare de
servicii sociale cu echipament special
(medical, social, terapie reparatorie)

x

Idee, este necesar
infiintarea unitatilor
prestatoare de
servicii sociale si
dotarea lor.

146

Încheierea de parteneriate public
private cu ONG-uri acreditate în
domeniile:

x

Servicii specializate pentru persoane
vârstnice aflate în nevoie;

x

Idee, este necesar
incheierea de
parteneriate publice
private cu ONG-uri
Idee, este necesar
infiintarea
serviciilor
specializate pentru
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persoane varstnice
aflate in nevoie

Servicii specializate pentru persoane
cu handicap;

x

Idee, este necesar
infiintarea
serviciilor
specializate pentru
persoane cu
handicap,
mentionam ca pe
raza comunie
figureaza 81 de
persoane cu
handicap care
beneficiaza de
ajutorul
apartinatorior

Calificării şi formării profesionale a
adultului;

x

Idee, este necesar
organizarea de
cursuri de calificare
si formare
profesionala a
adultului

Servicii specializate pentru copii aflaţi
în dificultate şi familii monoparentale

x

Pe raza comunei se
desfasoara activitati
de consiliere pentru
copii aflaţi în
dificultate şi familii
monoparentale
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147

148
149

150

151

Crearea unei reţele cu alte autorităţi
publice locale în vederea finanţării
unor servicii ultraspecializate
destinate grupurilor vulnerabile, la
nivelul mai multor comunităţi
Crearea unei reţele de îngrijire la
domiciliu pentru persoane vârstnice

x

Idee, este necesar
crearea unei retele
cu alte autoritati
publice locale
Nu este cazul

Crearea unui serviciu de acompaniere
la domiciliu pentru persoane vârstnice
dependente, care locuiesc singure prin
dezvoltarea unei rețele de voluntariat
în parteneriat cu unităţile școlare din
comună;
Asigurarea de suport pentru
angajatorii locali care organizează
cursuri de calificare/ recalificare
profesională pentru persoanele
neocupate, în parteneriat cu Agenția
Județeană de Ocupare a Forței de
Muncă

x

Pe raza comunei se
desfasoara
permanent activitati
de voluntariat .

x

Se asigura suport
pentru angajatorii
locali care
organizeaza cursuri
de
calificare/recalificar
e profesionala
pentru persoanele
neocupate

Asigurarea spațiului necesar înființării
unui centru pentru sprijinirea
şomerilor pentru a (re)intra pe
piaţaforţei de muncă prin scheme
speciale de consiliere, tutoriat, mediere
şi plasare în muncă, pus la dispoziția
prestatorilor de servicii în domeniu, în
cadrul unui parteneriat

x

Se asigura spatiul
necesar infiintarii
unui centru pentru
sprijinirea somerilor
pentru a (re)intra pe
piata fortei de
munca
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152

Asigurarea spațiului necesar pentru
organizarea de cursuri de
antreprenoriat pentru angajatorii
locali şi persoanele neocupate în
vederea dezvoltării de noi activităţi
economice în localitate, pus la
dispoziția furnizorilor de servicii de
instruire în cadrul unui parteneriat

153

154

Crearea unor servicii sociale de tip
alternativ pentru persoanele cu
handicap (centre de zi, cluburi, ateliere
protejate, etc.), în parteneriat cu un
furnizor de servicii acreditat
Crearea unui centru specializat pentru
asistenţăşi consilierea copiilor aflați în
dificultate, familii monoparentale,
victime ale violenţei domestice, în
parteneriat cu un furnizor de servicii
acreditat

x

Idee, este necesar
crearea unui centru
specializat pentru
asistenta si
consilierea copiilor
aflati in dificultate,
familii
monoparentale,
victime ale violentei
domestice

155

ADMINISTRATIA PUBLICA
Lucrări de reabilitare și mansardare a
sediului primăriei

x

Idee, este necesar
construirea unui
nou sediu de
primarie.
Idee, este necesar
dotarea
administratiei locale

156

Dotari ale administratiei locala
(calculatoare, copiatoare, scanere,
birouri etc.)

x

Se asigura spatiul
necesar pentru
organizarea de
cursuri de
antreprenoriat
pentru angajatorii
locali si persoanele
neocupate
Nu este cazul

x
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157

Achiziţiaşi utilizarea unui sistem de
back-up, salvări de siguranţăşi
utilizarea unor surse de alimentare de
rezervă

x

158

Achiziţionarea de aplicaţii informatice
integrate pentru toate serviciile din
cadrul administraţiei locale în vederea
eficientizării procesului de furnizare a
serviciilor către populaţie

x

159

Crearea unei identităţi vizuale a
Primăriei prin standardizarea
elementelor de identitate vizuală –
formulare tip, materiale informative,
adrese, răspunsuri

x

Idee, este necesar
achizitia si utilizarea
unui sistem de backup, salvari de
siguranta şi
utilizarea unor surse
de alimentare de
rezervă
Idee, este necesar
achizitionarea de
aplicatii informatice
integrate pentru
toate serviciile din
cadrul
administratiei locale
Idee, este necesar
crearea undei
identitati vizuale a
Primariei prin
standardizarea
elementelor de
identitate vizuală –
formulare tip,
materiale
informative, adrese,
răspunsuri.
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160

Extinderea procedurilor de informare
publică – utilizarea de noi metode
pentru informarea populaţiei asupra
activităţiiadministraţiei publice (ex:
înfiinţarea de puncte de informare de
tip infochiosc, amplasarea de panouri
exterioare cu afisaj electronic,
amplasarea pe panouri informative în
stațiile de autobuz

x

Idee, este necesar
extinderea
procedurilor de
informare publica si
de utilizarea a unor
noi metode pentru
informarea
populatiei asupra
actvitatii
administratiei
publice

161

Stimularea participării cetăţenilorşi a
ONG-urilor la procesul decizional prin
acţiuni de consultare publică, iniţierea
de proiecte în parteneriat pentru
elaborarea de statistici şidocumente
oficiale pentru localitate

x

Idee, se
organizeaza periodic
si este necesar in
continuare
stimularea
participarii
cetatenilor si a ONGurilor la procesul
decizional prin
actiuni de
consultare publica

162

Creştereaeficienţei în administrația
locală prin facilitarea, urmărirea şi
documentarea proceselor de lucru
utilizând programe informatice de
management al documentelor

x

Idee, este necesar
cresterea eficientei
in administratia
locala prin
facilitarea,
urmarirea si
documentarea
proceselor de lucru
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163

Creşterea nivelului de pregătire
profesională a salariaţilor din
administraţia locală prin realizarea
unui program anual de pregătire
profesională şi participarea la cursuri
de formare profesională continuă

x

Se organizeaza
anual programe de
pregatire
profesionala pentru
salariatii din
administratia locala

164

Constituirea în cadrul primariei a unei
Unităţi de Implementare a Proiectelor
şi instruirea membrilor săi pentru
atragerea şi implementarea de
proiecte finanţate din fonduri de la
Uniunea Europeană

x

Exista constituit în
cadrul primariei a
unei Unităţi de
Implementare a
Proiectelor şi
instruirea
membrilor săi
pentru atragerea şi
implementarea de
proiecte finanţate
din fonduri de la
Uniunea Europeană

165

Realizarea de parteneriate şi activităţi
de înfrăţire cu localităţi din ţarăşi din
străinatate în vederea promovării de
proiecte

x

Idee, este necesar
realizarea de
parteneriate si
activitati de infratire
si cu alte localitati
din tara si din
strainatate
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Măsuri prioritare în perioada 2020 – 2030, în concordanţă cu noile politici la nivel european :

Masura 1.1 . Modernizarea si extinderea infrastructurii rutiere
Proiecte: - Reabilitarea si extinderea drumurilor comunale si sătesti;
- Reabilitarea si extinderea drumurilor de exploatare;
- Reabilitarea trotuarelor existente si amenajarea de trotuare si alei acolo unde nu există;
- Reabilitarea podurilor si podeţelor de pe raza comunei Coţofăneşti;
- Crearea/Reabilitarea si extinderea reţelei de canalizare pluvială;
- Modernizarea si extinderea sistemelor de protecţie si siguranţă rutieră;
- Îmbunătăţirea sistemelor de marcaje rutiere
Obiective:

Tinte cheie:

-Cresterea lungimii drumurilor
comunale modernizate;

-Asfaltarea sau pietruirea tuturor drumurilor din comuna,
inclusiv a drumurilor de exploatatie agricola;

-Cresterea sigurantei nationale;
Durata : 2020 -2027

Valoare estimată : 6 700 000 €

Responsabilitati:

Posibile surse de finantare :

- Consiliul Local Coţofăneşti;
- Consiliul Judeţean Bacău;
- Poliţia Rutieră;
- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi si
Drumuri Naţionale din România).

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2020 – 2027;
- Programul Operaţional Infrastructură Mare 2020 – 2027;
- Bugetul local al comunei Coţofăneşti(co-finantare)
- Fonduri Europene (UE).
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Masura 1.2. Modernizarea si extinderea infrastructurii reţelei de canalizare
Proiecte: - Realizarea retelei curente de canalizare la nivelul localitatii;
- Infiintarea statiei de epurare – Coţofăneşti;
- Asigurarea intretinerii permanente a statiei de epurare;
- Dezvoltarea de parteneriate in vederea atingerii obiectului investitional;

Obiective:

-Cresterea lungimii retelei
locale de distributie;

Tinte cheie:
- Realizarea retelei de canalizare la nivelul intregii
comune;

- Cresterea calitatii vietii ;

Durata : 2020 -2027

Valoare estimată : 2,5 – 3 000 000 €

Responsabilitati:

Posibile surse de finantare :

- Consiliul Local Coţofăneşti;
- Consiliul Judeţean Bacău;
- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri
Naţionale din România).

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2020 – 2027;
- Programul Operaţional Infrastructură Mare 2020 – 2027;
- Bugetul local al comunei Coţofăneşti(co-finantare).
- Fonduri Europene (UE)
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Masura 2.1. Sprijinirea activităţilor culturale si dotarea corespunzătoare a instituţiilor locale
Proiecte:

Obiective:

Dotarea si modernizarea Caminelor Culturale din com .Coţofăneşti;
Organizarea de evenimente culturale si/sau sprortive cu participarea publicului larg;

-Conservarea patrimoniului
local;

Tinte cheie:
- Cresterea cu minim 15% a numărului de evenimente culturale
sportive, anuale, organizate la nivel local;

- Cresterea notorietăţii comunei Coţofăneşti
la nivel regional.
Durata : 2020 -2025

Valoare estimată : 150 000 €

Responsabilitati:

Posibile surse de finantare :

- Consiliul Local Coţofăneşti;
- Consiliul Judeţean Bacău;
- Institutii culturale;
- Ministerul Culturii;

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2021 – 2027;
- Programul Operaţional Regional 2021 – 2027;
- Ministerul Tineretului si Sportului(MTS) / C.N.I.
- Fonduri Europene (UE)
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Alte măsuri / proiecte propuse de Consiliul Local Coţofăneşti in perioada 2021 -2027
Proiecte ale Consiliului local Coţofăneşti:
Alimentare cu gaze naturale, com. Coţofăneşti – Bâlca, Borşani – Jud. Bacău;
Asfaltare drumuri locale com. Coţofăneşti;
Construire Casa Sociala si pentru evenimente, in sat Coţofăneşti, com. Coţofăneşti;
Extindere retea de distributie energie electrica in sat Tămăşoaia, com. Coţofăneşti;
Dotarea cu utilaje si echipamente a Primariei Coţofăneşti, pentru realizarea activitatilor de gospodarie comunala.
Obiective:
-Dezvoltarea in ansamblu a calitatii
vietii locuitorilor comunei;

Tinte cheie:
-Dezvoltarea generala a infrastructurii din comuna, in perioada
2021-2027;

Durata : 2021 -2027

Valoare estimata : 2 500 000 €

Responsabilitati:

Posibile surse de finantare :

- Consiliul Local Coţofăneşti;
- Consiliul Judeţean Bacău;
- Ministerul Dezvoltarii(MLPDA);
- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi si
Drumuri Naţionale din România).

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2020 – 2027;
- Programul Operaţional Infrastructură Mare 2020 – 2030;
- Bugetul local al comunei Coţofăneşti(co-finantare)
- Fonduri Europene (UE).

Beneficiarii proiectelor propuse: Cetăţenii comunei Coţofăneşti.
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Implementare şi monitorizare
Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Coţofăneşti are în vedere atingerea principalelor obiective
stabilite în etapa de elaborare, prin intermediul unui proces complex de transformare a resurselor materiale,
financiare sau umane disponibile în rezultate calitative si cantitative.
Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a comunei Coţofăneşti are drept scop atât aprecierea gradului
de realizare al activităţilor propuse de document, si este un proces continuu de colectare a informaţiilor relevante
despre modul de implementare a strategiei.
Demersul de implementare a direcțiilor de dezvoltare propuse si derularea acţiunilor propriu-zise destinate
realizării acestora, este lansat în momentul adoptării Strategiei de dezvoltare locală de către Consiliul Local. Ulterior
acestei etape, autoritățile publice locale vor coordona elaborarea planurilor de acţiuni trimestriale si anuale privind
realizarea strategiei, în conformitate cu planul strategic de acțiuni.
Acest proces fructifică eforturile colaborative ale administrației publice locale, societății civile, agenților economici,
actorilor externi, în realizarea tuturor acțiunilor.
În continuare se va realiza o prioritizare a proiectelor, si anume selectarea celor de interes major. Pentru fiecare
proiect se vor descrie activitățile necesare, responsabilii si perioada de desfăsurare, ulterior fiind identificate si
asigurate sursele de finanțare a proiectelor propuse spre implementare.
Având în vedere că autoritățile publice locale ale comunei Coţofăneşti nu dețin suficiente resurse financiare pentru a
susține finanțarea tuturor proiectelor propuse, va fi necesară o mobilizare în vederea atragerii de resurse
suplimentare, precum accesarea unor finanțări nerambursabile, care să asigure resursele materiale necesare
implementării strategiei.
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De asemenea, în vederea implementării Strategiei de dezvoltare locală a comunei Coţofăneşti se impune stabilirea
unei structuri organizatorice apte să coordoneze implementarea planului strategic, să colaboreze si să negocieze cu
ceilalți actori implicați. De aceea, constituirea unei astfel de echipe constituie o prioritate în cadrul procesului de
implementare.
Aceasta trebuie să contribuie la:
o efectuarea de rapoarte cu privire la stadiul în care se află procesul de implementare faţă de obiectivele stabilite
în cadrul strategiei;
o revizuirea si adaptarea planurilor de acțiune strategică;
o reformularea obiectivelor (dacă se impune);
o revizuirea termenelor de implementare în funcție de ajustările sau evenimentele neprevăzute apărute pe
parcurs;
o comunicarea permanentă a evoluției procesului de implementare autorităților publice locale si părților
interesate.
Pe de altă parte, finalizarea procesului strategic de dezvoltare al comunei Coţofăneşti implică necesitatea unui proces
coerent de monitorizare a implementării proiectelor propuse, activitate ce trebuie să constituie un efort permanent
de-a lungul implementării strategiei.
Fără îndoială, în urma activităților de monitorizare vor fi identificate probleme sau necesități de redresare sau
adaptare în anumite privințe a direcțiilor strategice, care trebuie semnalate de către factorii de decizie competenți în
monitorizarea întregului proces.
Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea si prezentarea de către responsabilii de
implementare a rapoartelor de monitorizare. Acestea vor fi prezentate Consiliului Local si Primarului comunei.
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Nu în ultimul rând, se va stabili pentru fiecare direcţie planificată anumiţi indicatori de implementare care vor fi
monitorizaţi.
În baza informațiilor furnizate de acestia, responsabilii de implementare vor putea stabili nivelul de implementare a
acțiunilor si gradul de realizare/atingere a obiectivelor fixate. Acesti indicatori pot fi de natură economică, politică
sau socială si se pot enunţa sub această formă:
o cifra de afaceri totală;
o densitatea IMM-urilor;
o cresterea/descresterea locurilor de muncă;
o rata somajului;
o ritmul de crestere/descrestere a numărului mediu de salariați;
o sporirea/reducerea producţiei agricole;
o sporirea/reducerea producţiei silvice;
o gradul de conectare la rețeaua de alimentare cu apă si canalizare menajeră;
o gradul de acces la rețeaua de alimentare cu apă si canalizare menajeră;
o lungimea drumurilor asfaltate, a pistelor de biciclisti si a trotuarelor;
o lungimea si gradul de conectare la rețeaua de distibuție a gazului metan;
o gradul de modernizare/echipare a unităților de învățământ;
o numărul echipamentelor IT din cadrul unităților de învățământ;
o numărul unităţilor de învăţământ reabilitate/modernizate;
o rata de abandon scolar;
o numărul unităților medicale;
o numărul cadrelor medicale raportat la populația comunei;
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o
o
o
o

cresterea/descresterea numărului beneficiarilor de ajutor social;
gradul de colectare selectivă a deseurilor;
calitatea factorilor de mediu;
numărul centrelor de agrement si a spaţiilor de recreere

Pentru realizarea acestui proiect de importanta strategica, ce va constitui baza urmatorului exercitiu financiar, 2021
-2027, la nivel local, regional cat si european, si-au adus aportul:





Primarul comunei Coţofăneşti, Dl. Olariu Viorel;
Echipa primarului, care include aparatul administrativ si consilierii locali;
Cetatenii comunei, care si-au manifestat interesul pentru stabilirea proiectelor prioritare la nivel local;
Specialistii Atent Consult Bucuresti, care au elaborat prezentul document programatic.
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